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74.78ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيأحمد خالد حمد الدوسرى30012020024716381

65.84ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيجاسم احمد جاسم العميري29812200063616385

62.69ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيجاسم عبدالحميد عباس علي29904130019916386

73.46ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيجاسم محمد جاسم الحداد30102130027116387

88.39ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيحسين على حسين ارتى30005040054116388

68.49ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيحمد مبارك جمعان الهرير30007310048816389

72.26ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيخالد احمد خلف العنزى29905060017716390

73.38ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيخالد ناصر عبد الكريم الفضلى30011290013916391

77.13ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيخالد وليد عتيق الماجد30007140095416392

66.97ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيسعد عدنان راشد الماص30101120058416393

70.73ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيسيف محمد عايض العجمى29804220103216395

75.24ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيصقر سعد محمد التويم30011050138816396

76.54ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيطالل خالد عوض الرشيدى30011210033416397

70.75ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعباس محمود كاظم باقر محمد29907230082916398

65.22ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد الرحمن وليد عبد الرحمن الراشد29912220041316399

73.75ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد الرزاق فريد عبد الرحيم علي29905310103116400

67.39ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد العزيز حسن صالح مبارك29903140081516401

74.8ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد العزيز رفاعى خلف الشمرى29910050031916402

74.84ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد العزيز عبد الرحمن رشيد المطيرى30005160055316403

77.99ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد العزيز عبد هللا احمد الجطيلى30003180007216404

76.29ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد هللا جراح عبد هللا الشمري30012190022916407

75.04ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد هللا فهد عبد العزيز السعران30006150060116408

68.19ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد هللا وليد عتيق الماجد30007140096216409

81.65ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيراردنيعالء مشهور عبدالرحمن اليوسف30101010253616410

63.98ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعلى منصور مرزوق الفضلى29908090082416411

66.08ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعلي يوسف يعقوب رضى الشيبه30004270017316413

85.95ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيرسوريعمر احمد العكاش30009270025116415

64.1ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعمر محمد سعود الخضير29904240004416416

74.38ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعمر مشعل غالى العنزي30009240041916417

79.93ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعمر نافع محمد المطيرى30101170063416418

72.14ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيفهد عبد السالم فهد المال30010190117916419

66.09ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيفواز سمير نعمه الشمرى30001010132816420

65.93ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيماجد عادل خليفه المطيري30011040014916421

77.28ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمبارك محمد صالح الشرهان30005030072716422

69.65ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمحمد مرزوق ناصر بن شبو30012310010216425

63.87ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمشارى مشعل الفى المعيوف العازمى30011110059416426

77.33ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمهدى عبد العزيز حسين القطان29904280052316427

72.08ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتينواف تركى الحميدى العتيبى30005170011616428

76.97ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتينواف مبارك صالح مجبل30012220122716429

76.9ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيهزاع مسفر عايض خزيم30003280080816430

68.05ناجحاألدبيسليمان العدساني الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيوليد خالد فالح الدوسرى29812130132216431

78.44ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيجاسم حسين على اسماعيل30010300102716454

82.67ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيحمد فيصل علي الكندري30005220084216456

66.18ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيخالد خليفه فهد الدعى30009030063316458

78.57ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيخالد محمد حسن العلي30005240018216460

78.04ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيخالد نايف خالد القصاص30011050154816461

80.87ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيراشد دخيل راشد العجمي30009040047416462

76.77ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيسالم شافي سالم العجمي30101030100916466

80.26ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيسعدون عبد هللا سعدون العازمى30007100123216467

60.36ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيسيد ابراهيم سيد اسماعيل سيد على سيد ابراهيم29908060113816469

61.56ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيصالح فايز صالح الشمري30102160015116470

71.86ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد الرحمن احمد درويش جمعه30001060126916471

75.72ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد الرحمن محمد براك العازمي30007290085416472

72.82ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد العزيز حمود مفلح الشمري29810130021816473

81.13ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد هللا جهيد محمد العتيبى30008080056216474

63.04ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد هللا حسين عبد المحسن الفرج29808050065816475

73.33ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد هللا سلطان خشمان السهلى29910060013316476

78.91ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد هللا فهاد ناصر العجمي30010290130616477

78.83ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد هللا مجبل بليل العتيبى30005160054516478

73.01ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد الوهاب فالح مساعد العازمي30003290090516479

65.12ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعلى اسامه حبيب المصيليخ29710290032516480

74.08ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعلى سعود على الهاجرى29907270131516481

73.24ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعلي حسن علي ملك30007010016716483

66.6ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعيسى شايع ابراهيم الماجد30009040098416485

67.47ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيفارس احمد فارس الخرينج30004200006216486

72.7ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيفهد محمد حمد الختالن29903080092116488

80.68ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيفيصل جمال يعقوب المضاحكه29910030092316491

77.38ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيفيصل محسن محمد المري30102120034216492

65.28ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمبارك سالم مطلق العازمي29803100065716493

78.98ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمحمد عامر على المرى30008240078116494

70.63ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمحمد عيد حماد محمد30007220010216496

93.56ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمحمد نايف محمد العتيبي30006100001716497

64.41ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمشارى فالح شداد المطيرى30101260091816498

70.54ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمشاري خالد علي العلي30008280119816499

70.67ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمشاري مانع فواز العنزي29912150016616500

72.71ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمهدي ناصر مهدي هادي30009200034316503

68.69ناجحاألدبيدعيج السلمان الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيناصر بدر عيد العازمى30006030023716505

66.06ناجحاألدبيجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيركويتيأحمد خالد بجران العواد30005260017616531

73.64ناجحاألدبيجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيركويتيبدر جاسم محمد المنصور29912290020916534

65.15ناجحاألدبيجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيركويتيخالد وليد عبد المانع المانع30004190077116541

81.71ناجحاألدبيجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيركويتيعمار نجم عبد هللا حسن30008180024916547

70.67ناجحاألدبيجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيركويتيفهد بدر محمد العازمى30101220109516548

87.03ناجحاألدبيجابر العلي الصباح الثانوية  للبنين حكــومىمبارك الكبيركويتيفيصل على ابراهيم الشطى30011120070416550

88.97ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيبدر عصام جمعه على الكندري30009170031316581

70.24ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيبدر عيد دواس العازمى30103090008416582

80.57ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيجاسم حسين محمد أشكناني30008030065616584

80.96ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيجراح سليمان يعقوب البطى30011100003216585

69.23ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيحسين يوسف محمد حيات29908300049316586

74.41ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيشمالن أحمد نصار الشمري29912230001916587

86.05ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبدالعزيز عبد هللا محمد الدمخي30005090019116591

85.4ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبدالوهاب فوزى مرزوق االحمد30008250018416592

64.09ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعثمان باسم عبد القادر بن جمعه29908020056116593

78.89ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعلى احمد عبد الحميد الزيد30007060037216594



65.26ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعلى فاضل عباس المجادى30007250041216595

76.45ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعلى محمد حاجي دشتي29810160065916596

67.24ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيفهد حسين محمود فيروز29912080024716597

74.87ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمحمد جاسم محمد الفيلكاوي30007140049516598

73.81ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمحمد حمود زامل العتيبى30004210020716600

85.27ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمحمد على عبد هللا العجمى30012280079916601

80.3ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيميرزا على زيد هاشم حسين30009090023316602

74.74ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيناصر محمد علي العتيبي29809150054916603

80.38ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتينايف محمد جاسم العسكر30011110062316604

65.92ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتينايف مهيالن خالص الهاجرى29902060016816605

72.61ناجحاألدبياالمام مالك الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتييعقوب ناصر محمد الشراح29912080018316606

75.59ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيبدر جوهر زيد السعيد30005010035416631

65.93ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيبدر محمد عبدالكريم السالم30004190018116632

78.68ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيثوينى عبد هللا ثويني العلي العبد هللا ثويني30012020112716633

64.76ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيجاسم طارق جاسم المطر29903230036516634

83.58ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيخالد سعد فريح الرشيدى30005160101116636

70.35ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيخالد مشعل عبد هللا عطا هللا29912080082916637

78.47ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيراكان سلطان فالح العجمى30003230014116638

86.12ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيسند فالح سند العجمي30004090049716639

69.65ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيضارى ضيف هللا راشد العنزى30009250110516640

69.17ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد الرحمن جمعان عجيرم العازمى30010310003316641

78.75ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد الرحمن ناصر سالم الهويدي30002200086616643

73.31ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد الكريم فالح فالح العازمى30103110014216644

71.13ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعمر محمد قعم العازمي29910190045316649

66.4ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيالفى على مزيد المطيري30003030020116651

79.64ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمحمد حامد محمد الفودرى30005300070316652

75.37ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمحمد خالد بدر العتيبى30005030013716653

66.23ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمحمد خالد عبد هللا فرحان29808170093416654

74.47ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمحمد سعد ناصر الطراروه30006140026416656

66.82ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمعاذ ناصر سالم االنصاري30007070027716658

64.89ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمهدى عبد الناصر جاسم السقاى30010040065516659

94.04ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيناصر احمد عبد هللا الونيان30008010109116660

79.32ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيناصر محمد عباس الكندري30003220091716661

77ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيناصر محمد ناصر الدوسرى30003010157916662

68.12ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيهزاع سالم عايض خزيم29810130054116664

69.68ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتييعقوب راشد بجاد العتيبى30007130121916665

80.81ناجحاألدبيعبدهللا المبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتييوسف محمد ابراهيم علي29912260034516666

76.8ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيالسلطان فاضل ابراهيم الفيلكاوي30101180080316694

65.99ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيبدر حسن حجي عبدلي30004030092616695

66.96ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيبشير خالد بشير الشمري30003250049316696

80.3ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيجاسم جمال محمد المهنا30012180045516698

79.06ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيحسين جابر عبدهللا حيدر30005070049916700

65.88ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيحسين جاسم محمد الخياط30007050138216701

75.56ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيحسين عاشور محمد حسن محمد30004150058316703

68.42ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيحسين على صالح الخرس29910220043216704

67.97ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيخالد عوض سعود الحربى30010200019616708

64.41ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيخالد فالح عبد هللا السبيعى29901080070516709

79.33ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيسعود صباح محمد التميمي30005070009316714

74.54ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيسعود عبد العزيز سعود الفريج29810310088516715

66.24ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيسيد مرتضى حسين على القالف البحراني30009030001916716

70.28ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيصالح محمد يوسف الحميد30102020066616718

82.27ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيضارى عبداللطيف محمد الكندرى30006260111316719

75.13ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد الرحمن نوح عبد الرحمن الخلف30012240052516723

67.3ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد العزيز أنور محمد المسعودي30009090059116725

77.69ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد هللا فيصل مطلق المسبحى30012240022616728

74.49ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد هللا محمد أحمد المسفر30004120033716729

71.06ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد هللا مشعل عبد هللا العتيبي30006070143616731

71.35ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد الوهاب سالم صالح التواجر30007120066116732

73.99ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيرغير محدد الجنسيةعلى حسين على مبارك30010150150316734

78.17ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعلى محمد فوالذ غلوم30005210066516737

70.41ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعلي عبد الوهاب حميد صادق30012240028516739

68.19ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعمر ناصر بدر الوهيب30010140096416740

58.65ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعمر ناصر مبارك العويس30101130076116741

82.35ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيفهد بدر حمود اللميع30008080118616742

69.28ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيفهد حمد طلق العتيبى29903300065516743

64.11ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيفهد لزام شويص علي29805280025816744

73.9ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيرسعوديمحمد راجح محمد الهاجري30010120060416747

74.63ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمحمد راشد عبد العزيز بن سالمه30006160023116748

70.7ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمحمد فرج مبارك المطيرى29812200107316752

66.57ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمحمد محمود عبد الكريم الشيحه30007040018616753

74.21ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمشارى حامد يوسف عبد هللا الفيلكاوي30004020080216754

77.54ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمهدى مسعود مسفر العجمى30004130081316757

66.43ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيناصر مبارك خلف الشمرى30007290142716758

70.54ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيناصر يوسف ناصر الهولي30006130040716759

80.62ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيهانى جاسم محمد الفضلى30102280032316761

73.98ناجحاألدبيخالد سعود الزيد الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتييعقوب خالد عطيه الحمدان30102020029516762

66.84ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيأيوب على حسين السلطان29906290025716791

76.95ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيبدر احمد هاشم الكندري30101230147516792

69.12ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيبدر ناصر حمد الغيث30004240048816793

71.54ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيحسن صادق موسى الحرز30002050079516794

72.02ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيرغير محدد الجنسيةسعد نافع سودان يحيى29908240018816797

94.31ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيسلطان عبد هللا مبارك العازمى30011230032816798

76.44ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيرسعوديسلمان رسمي علي الرشيدي29812280053716799

64.19ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيسليمان طارق سليمان الخريف30102220086216800

75.64ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيشاهين طارق خليل الكندري30005200094716801

66.13ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد العزيز صالح عبد العزيز الشميمرى30011260127816803

73.2ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد العزيز على عبد العزيز الموسى30101270004616804

68.53ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد هللا على جدعان العازمى29905080068916805

72.08ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد هللا ناصر مبارك الغانم30012260011316806

80.22ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبد المحسن عدنان عبد المحسن جواهري30009130019216807

69.38ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعبدهللا فوزي عبدهللا التميمي29907270034716808

78.88ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعلى فضل على صفر30009210073116809

71.82ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعلى محمد صفر عباس30010160007716810

71.42ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعلي هاشم علي البلوشي30011030001716811

96.1ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيعمر فهد فيحان العتيبي30007130018716812



88.99ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيفيصل زيد على الحربى30008260059916814

68.5ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمحمد صالح حسين الشطي29808310111816815

70.13ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمحمد نايف محمد المطيري30009040043116816

69.17ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمحمود عبدالرسول عبداالمير الصيرفى29809100016516817

69.18ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمشارى فيصل مشارى الخضر30011290038216818

76.4ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتيمشعل بدر ناصر التميمي30012100099216819

84.16ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتينايف طالل مطلق العتيبى30008230079916821

63.66ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبنينحكــومىمبارك الكبيركويتينواف رائد شالل الشمري30002180034316822

80.23ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيأمينه صالح عبد المحسن الشطى30003220082916851

78.62ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيابرار مبارك جايز الديحانى30005270116116852

88.28ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيالبتول على عوض حسين30008290090316854

81.2ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيالبندري خالد معيفى المطيرى30007310081616855

77.16ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيالعنود مرزوق عيد العازمى29806190051716856

76.95ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيامنه سالم عبدالكريم الشمرى30004290092516858

62.27ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيبتول شاكر حمزه كرم30005160046516859

72.16ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيبدريه سعد عبد هللا الناقه30004290055416861

79.7ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيجواهر ناصر سعد الدوسرى29808250022116862

83.49ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيحسناء فالح حمد العازمى30007240091316863

68.92ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيحوراء عبد المحسن محمد الصفار29908010041316865

94.78ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيخديجه عبدالرضا عبدهللا الحرز30010280071616866

87.18ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيدارين هيثم حمد العدوانى30102220129116867

69.48ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيدانه جاسم محمد المريفع29911230073616868

71.39ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيدانه سلمان حمود العازمى30009290073916869

75.37ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيرذاذ عبدهللا على الحمادي30009290024516871

85.53ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيرهف قطيم عواض العازمى30005270083916872

68.52ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيروان عبد الرحمن ثنيان العنزي29909220002416873

68.45ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيريم سفر شافى الهاجرى30004250056916875

68.05ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيريم عبد هللا حمد المرى30004150074316876

78.31ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره أحمد عباس الكندري30005270158316879

91.69ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره سعود ذيب العجمى30004140076916880

78.82ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيربحرينيساره على أحمد محمود المحمود30003270055916881

94.23ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره مجبل سالم العازمى30009210051216882

87.71ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره محمد ذيب العجمى30007140014516883

90.06ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره محمد على المرتجى30009130029916884

85.85ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره منصور برقى العنزى30008240086116885

63.52ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيسلمى على مرزوق معتوق30102070022216886

66.13ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشوق حمود حمد اليحيوح30102260029216887

70.44ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشوق عبد الباقي صالح العوضي29802090034216888

69.29ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشيخه عبد هللا سالم العجمى30006030142416889

86.97ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيعائشه عبد العزيز ناصر المطيرى30102160001216891

58.7ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيعهد سالم حمود الشمرى29909240074716893

66.86ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيعهود سالم حمد العجمى30011110019916894

73.97ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيعهود فهد عيد الرشيدى29806070126816895

71.86ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمة الزهراء محمد حسين دشتي29902090122716896

88.85ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه فهد عبد هللا الدوسري30007200028216898

66.77ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه نواف عبد هللا المطيرى30002090109716899

76.04ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيلطيفه ناصر عبد الرحمن العبودى30006180016116901

73.51ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمراحب مبارك بطاح العازمى30012170016316904

68.29ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمطره خليفه ناصر الحربان30002010081216907

71.69ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمعالي مزيد هزاع العازمي29807290073116908

67.32ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمنال حمود مجبل العازمى29804280103816910

78.21ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمنال عيد مبارك العازمى30011250124216911

88.69ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمناير فالح سيف العازمي30005090037816912

74.76ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمنيره عايض مطلق المطيرى30005290122716913

76.08ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوره عبد هللا محمد المطيرى30006150001116917

77.01ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوره مطلق راشد الهاجرى29910010053416918

88.52ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوف درزى على العازمى30004250079616919

89.28ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوف عبد هللا حمد العازمى30012180027916920

88.25ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيهيا فيصل خليل السعيد30101290056616923

85.36ناجحاألدبيطليطله الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيياسمين عايض حمد المرى30103030129216924

85.98ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيآالء السيد يوسف جعفر القالف30008120014716951

79.21ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيأنفال يوسف سعد المطيري30007150103416953

63.56ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيأنوار محمد حسن الغيث29908060050616954

70.32ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتياسراء حسين يوسف عبدهللا30002060002416955

75.03ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيرغير محدد الجنسيةاسراء عزيز سيف الماجد30101170180516956

83.53ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيالجازى شويرب فالح العجمى30101140061516957

70.49ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيبدريه صالح سمير السالم29908020007816960

91.46ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيجمانه حسين علي محمد30004190098216962

71.71ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيحنان فؤاد عبدهللا عوض30004140081416964

85.36ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيخيريه فهد محمد الفيلكاوى29912230008616965

84.04ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيدالل والء كاظم القالف30004120009716966

67.17ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيزهراء محمد عبد الحميد التتان30003210097516968

86.68ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيزينب نادر فالح العازمى30011190015316969

74.54ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيرغير محدد الجنسيةزينب ناظم زغير ظاهر29906180113416970

93.78ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيساره خالد منصور العجمي30004020045816971

93.33ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيساره خالد يعقوب الغريب30007170047116972

84.33ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيساره صالح يوسف بوغيث30102050046616973

74.73ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيساره عبد اللطيف هالل العطوان30006240039716974

69.5ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيساره محمد فالح الهاجرى30008240061816976

76.58ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيساره مشعل محمد القروى30103080070216977

78.03ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيساره نواف بدر الربيعان30004210004716978

68.97ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيسكينه عادل عباس محمد30101110098916979

66.32ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيسمى خالد سعود البراك30011010019716980

85.55ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيشوق خالد بشير سلمان30009070011916984

73.42ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيشيخه رياض عبد العزيز الدعي30010090018216985

67.8ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيشيخه وليد جاسم الفداغ30003310003716986

75.78ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيطيف حبيب زيد الشمري30009180023416987

79.82ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيغاليه غليفص عماش شافي30004150050816990

84ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمة احمد على الفهد30009250055916991

81ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه ابراهيم حسين سبتى30007130013616992

73.64ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه انور حبيب عباس30101260118716993

73.45ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه جاسم علي المرهون29912160015916994

80.28ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه خالد علي العجمي30012240112216995

82.23ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه شهاب حمد الشمرى30008040097216996

69.43ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه يوسف فرحان الشايع30007220005716997



81.86ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفتون محمد عدنان القحطانى30012230042816998

83.33ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفجر هانى حبيب خشاوى30010010012616999

75.69ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفوزيه راشد سعد الضرمان30102070056417000

75.66ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيكوثر احمد على مخصيد30103150097117002

78.09ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيلولوه جميل ناصر العازمى30102210047417003

83.02ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيلولوه عبد هللا أحمد اللوغاني30008310082817005

68.86ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيلولوه على حمود النوط العازمي30002110095317006

77.73ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمريم امان حربى اسماعيل30006290022817007

72.71ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمريم راشد باتل العازمي29704010032117008

77.38ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمريم عبد الرحمن أحمد طالب30101280090117009

66.93ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمناير جمعان فهد العازمي30102130047417010

70.41ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمنيره جمال راضي الطلح30006250048617012

72.43ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمنيره حمد ابراهيم بوقريش30003270016117013

88.35ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمنيره رجعان فالح العازمى30011300016717014

70.53ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمنيره عبد هللا فالح العازمي29901300015617015

82.69ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيميار خالد دخيل اظبيه30007250100117016

87.22ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيرسوريميمونه سليمان المحمد30004080169117017

84.33ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتينوره احمد سعد العازمي30006020017217021

87.73ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتينوره طالل مطلق العتيبى30008230076417022

78.8ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتينوف زيد مفلح الشمري30012120137217023

81.14ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتينوير حمد على الهاجرى30012060018717024

82.83ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيهند ادريس عبد هللا الدوسرى30011290073717025

91.26ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيهيا على مسعود العجمى30008240092517026

65.73ناجحاألدبيفارعه بنت ابي الصلت الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيوضحه جمال دخيل العتيبي29712080024817028

72.86ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيأسرار حمد ابراهيم العنزى30002250118517051

78.01ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيأسماء سعد مبارك الملعبى29812210110317052

71.73ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيأمانى سالم جعيثن العازمى30005090034317053

74.22ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيأمينه فاضل أحمد الشطى30010090062517054

90.99ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتياشواق مبارك سعود العازمى30012110051217055

75.37ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيالعنود شداد بريك العازمى30009170109217056

79.73ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيالهنوف حمود عيد العازمى30101020071817057

82.36ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيانوار نافع محمد الشتيلي30101020088117058

68.56ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيبدور فهاد فهيد العازمى29907260111117059

76.44ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيبشاير راكان محمد العنزى29904260060117060

89.1ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيبشاير عيد مبارك العازمى30010090099117061

67.22ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيحصه قصى جواد المؤمن30006100065817063

88.68ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيحنان عواد على الحبينى29910310054817064

97.14ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيحوراء فهد سفاح مانع30006100011317065

79.88ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيدانه احمد عبد الرزاق الفيلكاوي30101060097317066

91.52ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيدانه الفى غازى الحربى30101270093517067

87.27ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيدانه مرزوق عوض العازمى30011040054417068

67.21ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيدالل احمد عايش العازمي30103120004717069

65.8ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيدالل عدنان محمد الهران30010260098417071

68.73ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيدالل محمد زيد الزيد30005020063817072

92.29ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيدالل نادر عبد هللا بوغيث30102050009517073

83.6ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيرفعه سعيد ناصر العجمى30011130083617074

72.29ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيروان أحمد حسن الثوينى30008250024817076

68.01ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيروان جاسر على الهزاع29912020075117077

87.94ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيريم سيف عوض بو ردن العازمي30009240078517079

86.26ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيريم عيد فهد العازمى30008220085117080

86.86ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيريما مسفر عبد الهادي القحطاني30007150062117081

78.21ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيزينب فاضل عبد الكريم دشتى30101010021517082

82.7ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيساره سعود حسن العجمي30101160105417083

75.82ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيساره شبيب محمد العجمى30010210128817084

98.01ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيساره عبيد خنيفر الرشيدى30009250021717085

74.05ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيسكينه ناصر حسين بن يوسف30010190092617086

81.29ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيشهد جابر عبد العزيز العنزى30009290012217088

71.76ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيشهد عادل حسن على30009190066517089

88.27ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيطيف موسى عبد هللا محمد البلوشي30010120071917092

91.14ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيعائشه جمال عبد هللا الجمعه30012030059817093

75.21ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيعائشه مساعد عيد العازمي30007230067217095

80.75ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيعايشه عايض محمد الرشيدي30012050048517096

65.95ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه حسين فاضل الشمرى30101160159917097

89.77ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه حسين مندني محمد30011130099117098

88.62ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه فهد ضيف هللا الرشيدى30009110045717099

77.85ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه فيصل جاسم عزران30011190085817100

89.46ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفرح محمد سعد العنزي30102230013417101

74.69ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفي فيصل نشمى العجمى30005220059417102

65.39ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيلطيفه حسين أحمد الشراح30005140061517103

82.38ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيلمى تركي ذعار العتيبي30101160090817104

77.98ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيليلى محمد عيسى القالف30004080065617107

90.99ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمرام فيصل صالح المطيري30102010111517108

84.83ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمرام محمد هادى العازمى30102070026517109

76.71ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمرايم دليبح حمود المطيري30002120106817110

85.95ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمريم أنور عيسى الرويح30005030059117111

64.35ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمعالى سعد سعيد العازمى30001180116617113

72.77ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمالك سالم عبد هللا العجمى29911270098317114

69.89ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيرعراقيمنى ثامر مهدى الفضل30004300044317116

81.67ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمنى عبد الهادى فهاد العازمى29809190032317117

71.22ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمنيره بداح بجاد العتيبى29807110113717118

70.62ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمنيره عبد الحافظ ناصر الدوسرى30102170145417119

83.36ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمنيره محمد علي العازمي30011040109617120

67.66ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتينجود على صالح العجمى30101110079417122

70.94ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتينوره خالد عبد هللا الدوسرى29806150120917123

85.27ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتينوره فهد سعود العازمى30103050055817125

81.49ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيهاجر علي عبد الرحمن المطيري30004260032417126

84.23ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيرمصريهاله وائل زين العابدين مقبول30001210142817127

79.16ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيهديل رشيد هارون الرويح30011020121117129

76.74ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيهيا فهد شويمى الهاجرى30011290007517130

67.85ناجحاألدبيبرقان الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيوضحه محمد سالم العجمى30012290103917132

85.61ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتياسماء حمد فرج العجمى30102150084717161

69.28ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيبشاير سعد سالم العجمي29906050063917162

72.59ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيجميله عايد سالم البذال30008220111717163

75.96ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيجنان محمد فاضل بوعباس30101090092517164

68.19ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيخلود صالح على المرى30102070024917165



73.88ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيدانه خالد عبدهللا المطيرى29811040044817166

64.03ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيدانه عبد اللطيف محمد بكر30004190026117167

71.85ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيرتاج محمد عبدالرحمن القطان30009060059917168

70.82ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيرهف حديد وبران العازمي29905080129417169

69.96ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيرهف حمد عامر المري30005040120217170

78.15ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيروعه خالد محمد القيسي30012230071917171

82.71ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيشدى منصور ذعار البقمي30006110041317172

73.67ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيصيته ضيدان فدغوش العجمى30001090078717174

88.79ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيعبير أحمد محمد الشاعر30103010131117175

79.48ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفجر غصين سعيد مهدى30003300032717176

72.59ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيفرح سالم دحل العنزى29901090094117177

87.43ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيليلى عباس ابراهيم البالم30003140013217178

73.67ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمريم أحمد على عباس30007210013617179

83.82ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمريم احمد على شاهين احمد30008200067317180

91.61ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمريم سامى فهد الوهيب30102060040817181

65.39ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمريم محمد عبد الوهاب العبد السالم30008290085817182

80.8ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمريم نايف جايز الديحانى30004280079917183

70.44ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيمنيره محمد شباب المطيرى29906300106917184

78.57ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتينوال سعود حمود الديحانى30006260058317185

78.4ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتينور فاضل عبد هللا العلى30008130057817186

74.58ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتينورا ابراهيم أحمد المال30007290053917187

76.19ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتينوره عادل احمد بن يوسف30007230058417188

88.37ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتينوره عبد الرحمن سعد السلبود30007190029717189

82.19ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتينوف مطلق محماس العتيبى30102170090217190

85.1ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيهدى ابراهيم حسن بلوشى30101230026117191

84.37ناجحاألدبيفاطمة الهاشمية الثانوية للبنات حكــومىمبارك الكبيركويتيهيا بدر سليمان السعيد30102170068917192

72.38ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيأريج سعيد حمود العازمي29911030100617221

73.33ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتياسراء حسن عبد الرحمن احمد30006010041117222

83.41ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتياسماء عايض عياد الرشيدى30102160068817223

82.66ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيبتول مشعل حسين الناصر30008120013917226

80.31ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيبدريه خالد ناصر العبيد30009140044117227

84.69ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيبشاير مجبل مجبل العازمى30007160008317228

78.28ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيجنان محمد عبدهللا عبدالرحيم الكندري29907020093917229

84.36ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيحوراء حسين محمد باقر30007230070117232

89.62ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيخديجه يوسف مسلم الرشيدى30008260122517233

78.94ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيدالل عبد هللا على نزر30010170044917235

88.71ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيدالل عبدهللا حمدان شالح30005270019317236

75.31ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيرهف فهاد مطلق العازمى29903310024217237

83.05ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيروان حسين على محمد30102110046417238

86.52ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيريانه خالد محمد السبيعى30007230008217239

64.98ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيريزه محمد زايد العجمي29905090036417240

78.87ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيريم محمد بداح عبد هللا30009260010317241

75.95ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيزهراء محمد خلف القالف30011180012817242

91.81ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيزينب حسين على المذكورى30012170052617243

84.19ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيزينب عبد الرضا حسن رمضان30007010062617244

70.84ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره بدر ناصر الراشد29706230073817245

84.35ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره صالح هادي العازمي30006110018117246

83.91ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره محمد جاسم يوسف30005310046417247

67.41ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيسندس فيصل احمد المذكور29904140036817248

68.85ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيسندس مشعل أحمد الوهيب29908270058617249

90.19ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشروق بدر عبد الرحمن سلمان30007110033717250

94.13ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشهد محمود عبد الهادي الحربي30009120017517251

87.52ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشوق سالم عبد هللا البشر30101120083217252

84.57ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشوق عبدهللا ابراهيم القالف30010040108417253

79.8ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشيخه عبد الرحمن سلمان العلى30011180093717254

66.4ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيرمصريعلياء صالح محمد الشيخ30012030163817255

83.04ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيعلياء يوسف فرحان العنزى30011300121517256

76.07ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمة الزهراء حميد مجيد البقصمي30103070120217257

75.93ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه هادى سعد المياس30009270060617259

77.29ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه يعقوب عبد الرحيم رشيد30008080040717260

81.2ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفجر سعود عبد هللا المطيرى30010170046517261

88.85ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفجر وليد عبد هللا حيدر30011210024617262

96.86ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفهده ناصر محمد الهزاني30004260098117264

81.69ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيلطيفه خالد ناصر الناصر30011270034817265

71.71ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمستوره فهاد ناصر العازمى30005020044317266

85.79ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمالك مسلط ثامر العتيبي30008060077117267

89.43ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمنار عبد الرزاق سالم المليفي30003310014117268

67.18ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمنال محمد مطلق السهلى29910040106217269

74.11ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمنيره احمد محمد المصيجر30002190008817270

72.61ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينور فهد عبد الرزاق الشريفي30102140101317271

73.4ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينورا حمد برجوس العجمى30102090053117272

78.86ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوره محمد سالم العجمى29904270078417274

81.11ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوف منصور حمد الدوسرى30006030003417275

71.13ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيهاجر اسماعيل عبد هللا االنصارى30011290032317276

96.28ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيهاجر فيصل حمدان المطيري30006180122817277

89.83ناجحاألدبيالعدان الثانوية  للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيهديل فالح فهد العازمى30008300024517278

92.98ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيأسماء احمد جروان العازمى30003220033517301

88.33ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيأسماء راضي شحيتان الشحيتاوي30008110057617302

74.57ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيأمينه محمد سعيد الفيلكاوي29704290018917303

86.45ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيالهنوف على مصبح العازمى30002180041517304

80.36ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيانفال حمد فالح العازمى30101030001417305

95.82ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيالبندرى هادي دغيم العازمي30010260008717306

79.16ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيرسعوديبشاير عبيد عبدهللا المطيرى30004030002917307

79.91ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيحصه سعد بدر الجري30004210043417308

75.45ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيخديجه عباس بدر القالف30006010032317309

72.82ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيخديجه عبد هللا حبيب كمال30102160062917310

78.49ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيخلود ناصر بركه السبيعى29911150126117311

70.32ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيدالل عالء عبدهللا الحسن30009170086617312

81.37ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيدالل محمد فالح الهاجرى30008090022117313

90.99ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيديمه جراح راكان المكراد30006050013217314

80.98ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيرزان مبارك سعود العازمى30003180031217315

69.11ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيروان اياد عبد الرزاق الصفران30001030088817316

72.79ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيروان محمد حسين االطرم30010070061517317

85.52ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيريم رشيد فالح العازمى30101030037217318

92.98ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيريم سعود فرحان العازمي30009270062217319



71.33ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره عايض حسن العجمي30003250082117322

78.72ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره عبدهللا يوسف الهولي29809050070717323

82.25ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره فهد غنام العازمى30011060025517324

92.84ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشهد راشد فهيد الحيمر المري30004280098317325

76.49ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشهد مبارك عثمان علي30005220100117326

93.1ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشيخه خالد منصور البصارة30004250015517327

84.48ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيعبير نافع حمد العازمى29908260043817330

69.64ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه على سيد نعمه على29807050061117331

69.34ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه قاسم عباس القالف30004170008317332

72.53ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفايزه محمد عبد هللا المطيرى29908060082117333

80.24ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفجر خالد عايد المطيرى29801260008317334

68.95ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفضه عالء عبد هللا الحسن29802130070117336

85.14ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمريم حسن عبدهللا السعيد30103130078517338

83.42ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمريم شريده على الدماك30008140104517339

76.47ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمريم فيصل علي وقيت الشمري30011210138817340

73.1ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمنار عبد الوهاب عبد العزيز الصانع30101270035317341

63.84ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمنيره شافى محمد العجمي29911060069817342

81.13ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمنيره مشعل مرزوق الصواغ30010020086417343

69.2ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمنيره مطلق عبد هللا العتيبي29801240149817344

80.15ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيموضى صالح سيف العازمى30002060068117345

85.55ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيموضى يوسف حسين الخنفر30009180065617346

82.82ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيندى عدنان عبد هللا العازمي30003190014517347

87.52ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوره سالم ذياب العجمى30103020081117348

75.33ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوره ناجي سلطان عبد هللا29904150002717349

90.83ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيهديل خالد محمد العازمي30008150034217350

67.04ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيهيا حسين حمد الدوسرى29811140074917351

95.98ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيهيا مبارك حماد العازمى30010160011417352

66.51ناجحاألدبيليلى الغفارية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيوفاء على سعود الضليعى29804210031117353

83.26ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيآمنه قبالن محمد العازمى30012180061517381

76.2ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيأسيل عبد هللا سعود محسن العتيبي30011080124117382

82.71ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيأمل احمد محمد عبدالهادى العيد30101150011417383

96.06ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيابتسام هادي محمد بخيت المري30003160071617384

69.7ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتياسماء سليمان غزاى سليمان الحربى30011270016117385

80.32ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتياصايل حسين فرحان العازمى30103050079317386

85.1ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيالجوهره فالح سعد مبرج العازمى30101280101517387

83.8ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيالعنقاء على جابر علي المرى30011250077617388

85.69ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتياليمامه حربي علي محمد الحربي30101150084317389

78.07ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيانتصار ناصر عيد سعد العازمى30004160069917390

67.58ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيايمان عايض رجا العازمي30006190091217391

73.39ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيبدريه احمد سليمان دخيل الهليل30103130080617392

82.62ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيجيهان حمدان محمد مطلق العتيبى30009240017917393

81.78ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيحنان محمد فالح فرحان العازمى30010200101717394

87.93ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيدانه عايض عبد هللا مبارك العبيدان30004020009517395

87.65ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيدانه مفلح سالم خليفه العازمى30010110113917396

77.26ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيدالل احمد شارخ داموك العازمى30101200052517397

76.83ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيديمه فالح مبارك سعود العازمى30101030044417398

81.07ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيرحاب عبيد محمد الحويقل العتيبى30006170156917400

77.81ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيرغد عيد محيا نهار العتيبى30006160006317401

76.02ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيرفعه فالح سعد ناصر العجمي29801040117917402

79.64ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيرهف حسين محمد مفلح العازمى30004060076917403

77.62ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيريم سليمان عبد هللا العتيبي30101020092917404

84.5ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيريما ضيدان حمود جهجاه المطيرى30003260019517405

78.42ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيريناد مطلق سعود مطارد المطيرى30005040070117406

90.07ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيزمزم بدر محمود علي دشتي30011050032617407

81.82ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره احمد سعود فالح العازمي30009150078417409

74.16ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره بدر حميدى حامد العازمى30006290051917410

88.55ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره جاسم محمد مبرج العازمى30004110130417411

79.24ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره محمد سليمان عواد الرشيدى30001110100417413

67.44ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيسناء كريم شامى خالد الهاجرى29807250127117416

76.74ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشروق عايد مطلق عايد المطيري30004290061817417

75.11ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشهد سلمان ناصر يحيى العازمي30009190048917418

80.57ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشوق جمال نبهان راشد العازمى30101150073917419

66ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشيخه عماش متعب عماش العتيبي30102150139917421

69.17ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشيخه منديل محمد الزعبى30005090048217422

68.74ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيرمصريعاليه أسامه محمود عبدالحافظ أحمد30009160135817423

65.53ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيعايشه حمود خلف محمد العتيبى29910200071317424

61.9ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيعبير عمار زايد مفلح العازمى30101060001717425

69.25ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيعلياء حبيب حمود الشمري30002220045417426

85.95ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيعهود شباط شريد المطيرى30010310124717427

62.1ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيغاده مبارك حمود العتيبى29711180118517428

75.87ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيغدير مشعل حمود حامد العازمى30009280100117429

78.83ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيغصينه زايد دواس العجمى30009050005317430

81.18ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه حشر ظفر راشد الهاجرى30011020021917431

87.3ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفجر خالد مطلق راشد العازمي30102140050417433

72.83ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفرح غازي عبدهللا فهد البريكي30006070112917434

87.78ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفرح محمد شبيب مبارك العازمى30011140035117435

74ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيرسعوديفي حمدان محيسن العتيبى30003170119717436

83.91ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيلطيفه مشعل ميزر مجبل السهلى30007130090217437

68.36ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمريم على حمد جارهللا المرى30010080127217438

80.06ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمشاعل فارس مطر مسيعيد العازمى29911180055217439

65.96ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمنار مسفر خليل منشد الهندال29912050119117442

75.02ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمناير بدر حمد سعود العازمى30011170048517443

89.84ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمنى يوسف سعد الحمدان العازمي30010220011217444

69.51ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمنيره راشد سلمان فالح العازمى30005260020517445

78.97ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيموضى سعد مناحى دهيم الدوسرى30008030059217447

90.37ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينجود سالم سعد راشد الهاجرى30012190038417449

84.22ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيندى فراج هزيم سالم العازمى30012160030617450

74.27ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوره بدر فهاد دغيم العدوانى30007050029117451

88.42ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوره عبد العزيز محسن حسن العجمي30006090027517452

82.31ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوره عبد هللا دهيران عبدهللا العازمى30009280054317453

80.07ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوره عبد هللا مبارك العتيبي30006290107917454

69.64ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوره فارس متعب خالد المطيرى29905120004417455

89.25ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوره محمد على فرج العجمى30009140011817456

79.64ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوره نايف عيد هجاج العازمى30102140034417457

80.02ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوف عبد هللا سرحان السبيعى30102010067317458



86.73ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوف عبداللطيف سعد سعد العازمي30008020028417459

89.07ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوف عيد شبيب مبارك العازمى30003160019317460

81.93ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيهاجر خالد فهد هايف العجمي30005060011317461

87.51ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيهاجر مرضى سعد فالح العازمى30006090002117462

71.47ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيرسعوديهديل خالد سعيد البوعينين30006080099517463

91.11ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيهديل مشعل رشيد راشد العازمى30008120040317464

78.1ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيهند فهد محمد سهيل الشمرى30102260080717465

85.06ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيوجدان جمعان سالم جمعان العازمى30008250049117466

92.52ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيوجدان عبد هللا فالح غنام العازمى30102150030217467

76.28ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيوجدان مشافى عوض العجمى30006150122517468

83.71ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيوصايف جمعان عايض العازمى30007290119517469

83.92ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيوضحاء مقعد زيد سطام العتيبي29901100166517470

77.22ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيوضحه عبد الرحمن حسن محمد العجمي29905050027217471

81.04ناجحاألدبيصباح السالم الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيوعد عبد هللا مجبل درنكس العازمى30007180054417472

76.12ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيأسيل محمود عبد هللا المزدى30103120035417501

85.47ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيأمانى صالح ارشيد العازمى30102040067617502

69.07ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيأنيسه أحمد راشد االصابعه30005010087217503

82.85ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتياوضاح محمد غانم مبارك30008160069317504

91.92ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيبدريه مهدى عبد الصمد عبادى30010010132117505

69.1ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيبشرى سامي عمار العميره29904100100917506

81.12ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيبيبى عبد العزيز احمد العيدان30010160074717507

90.69ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيجنان صباح محسن عامر30006170012817508

81.07ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيحوراء محمود حبيب عباس30006250090217510

86.8ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيديما مرزوق ارشيد العازمى30004190049917512

93.55ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيديمه فالح جمعان العازمى30008220119217513

75.14ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيرغد حمد مرزوق االبراهيم30011140100417514

86.36ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيرند عبد هللا سيف الهاجرى30010160050117515

69.63ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيريم انور راشد الدعى30007270076417516

68.64ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيريم راشد نعير الهاجري29909010098617517

73.07ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيريم زيد عبيد الدوسرى30011030068217518

86.63ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيزهراء عدنان عاشور ليري29911170007617519

88.67ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره احمد عبيد الونده30101310039217520

93.46ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره فهد خليل المزين30008260115317522

78.63ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيساره مبارك عيد العازمى30008090069417523

74.69ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيسلمى بدر مهدى الشمرى30009250040117525

81.88ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشهد جاسم محمد الدشتى30005160025417526

86.95ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشهد فالح عايض العازمى30103040015117527

89.36ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيشوق خالد عزيران الحجيالن30102010056917528

80.2ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيضحى خالد أحمد الغاشم30101060076217529

79.74ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيغاليه قصي عباس القالف30101080095917530

83.77ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيغدير عبد هللا اسماعيل السلطان30006280068117531

73.77ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيغدير عبد هللا جار هللا العازمي30001100100317532

86.37ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه عيد حمود الشمرى30102130165317533

78.01ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفاطمه مرضي خليف الغريب30008070007817534

73.73ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفجر عامر عبد المحسن الشطى30004020061817535

71.05ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيفضيله سالم عبدهللا الشراح30004170101917536

83.07ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيرسعوديفلوه عبد الهادي محمد العجمي30008030002317537

72.76ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيلولوه عبدالعزيز علي اليوسف30102270060517538

84.78ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيلولوه فاضل هالل الدوخى30010090108917539

71.43ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيمريم مساعد عبد الكريم الفرحان30009210106417540

72.99ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينور محمد خلف المطيرى29812140143817542

65.1ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوره عبد العزيز عبد هللا العبيد30005300035917543

80.31ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوف سمير حجاب السبيعي30009110089517544

79.24ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتينوف علي طلق العتيبي30005060024417545

96.35ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيهديل بدر سعود الهاجري30005230036817547

69.71ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيهنوف فاضل سلطان المزعل29803290179917548

93.36ناجحاألدبيالشرقية الثانوية للبناتحكــومىمبارك الكبيركويتيهيا زيد حربى الزيد30009060098617549

74ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتياحمد صالح خا لد  الرومى28803300072317573

71.03ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتياحمد عقاب عبد المحسن صطام29902060104817575

76.02ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيالشيخ فهد سلمان عبدالعزيز الصباح29104060060117577

70.25ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيباسل  براك  فهد  الداهوم العازمي28201160039217578

81.08ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيبدر احمد حسن صادق26506040017317580

74.24ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيبدر محمد عبد هللا اشكناني28502030065117582

70.77ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيجابر سعد محمد  الشويعى29101160074117584

67.28ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيجفن عامر صليهم العجمى29501310101217586

63.34ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيحربي حمد حربي الفضلي29610190104917587

78.17ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيحسين حمد فهيد العجمي28406110059817588

83.25ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيحسين عبدالوهاب عبدالمحسن بوحمد29509300045617589

70.42ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيحمد عبدالوهاب عبدالحميد  البسام29009230076117590

64.25ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيحمد فهد حمد الشريم العازمي28604130010217591

68.58ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيخالد عامر حمد العجمي26911040070117593

71.28ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيرلبنانيرفيق فادى رفيق عبد الباقى29505010034217596

74.83ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيسالم عوض سالم المطيري28501280109317597

73.35ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيسالم محمد سالم العجمى29410050120417598

72.67ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيسعود عبد هللا محمد هادي حمود الخالدي 28507090117217600

72.76ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيسلطان بدر مشعاب سحلول29107170075217601

75ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيسليمان فؤاد محمد  الشراح29012040007417604

83.67ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيعبد العزيز محمد عثمان القحطاني28807080096517605

74.5ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيعبد هللا  عبد الحميد عبد هللا  الحماد28403100001917606

81.75ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيعبد هللا عادل فهد الرقم28702130095117608

80.18ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيعبد هللا على حبيب الشويعى28810210053417609

87.57ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيعبدالعزيز اسماعيل حسن اشكناني28310300139117613

65.46ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيعبدالعزيز عيد جهيم عوض29002110161817614

74ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيعبدهللا راشد جابر فرحان29509240050317616

78.79ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيعبدهللا محمد عبدهللا عبدالرضا29504190101717617

92.17ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيعلي جاسم محمد عباس28608030133517618

75.53ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيعيسى صادق عيسى  الموسوي29302030038717621

69.42ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيفالح صالح هادي الحجرف29102130082217623

88.5ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيرعمانيفهد عماد علي  البوسعيدي29004050150217625

81.58ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيمحمد بديح محمد البديح28606180124617629

78.58ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيمحمد جاسم احمد الهزاع28805050096517630

83.17ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيمحمد دخيل مرزوق العازمي28102010067817631

73.25ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيمحمد فايح مطر  المطيري28903230056917635

70.89ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيمحمد ميثم حسن كمال29905020129917637

69.69ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيمشارى بسام أحمد محسن29812090136917639



69.16ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيمشارى دوخى عطيه المطيرى28707130190117640

69.21ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيمشارى مطلق عواد االزمع29106040044717641

82.51ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيمقامس يوسف عراك الشمرى27704030127217642

74.06ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيناصر اسامه عبدالوهاب النجار29105180042217643

83.69ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيناصر فالح غنيم المرتجي العازمي28511270048417645

74.14ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيناصر محمد جاسم الزايد28705260043917646

77.57ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتينواف مجيد عبد هللا محمود28703300001617647

72.88ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتيهارون حسن أحمد عبد الخالق27701110045517648

74.42ناجحاألدبيمركز جابر العلى الصباح الثانوي رجال مراكــزمبارك الكبيركويتييوسف فهد حمد الشريم28903060003117650

78.36ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيراردنيأحمد وائل محمد االحمد29404140099817672

67.51ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيابراهيم عباس عبد هللا ابراهيم29209070089117673

74.83ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيامير عبد هللا امير النشمي الدابى29312290052717675

71.85ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيبدر سعود شقير العتيبى29703020136417676

81.83ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيبدر فالح راشد العنزي28706200147217677

79.79ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيرسعوديبراك توفيق رمضان الرميض29201280096917679

71.24ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيبراك عبد المحسن خلف اللوغانى29111110072817680

75.65ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيبطى سليمان يعقوب البطى29110170009217681

74.2ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيحمود عادل سعيد حسن29711190114317683

88.67ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيخالد وليد محمد القطان28805040045417684

65.14ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيخليفه سعد مساعد الدهام29203070020817685

69.8ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيداود جمال محمد السدانى29805200118117686

75.41ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيربحرينيسالم جعفر مال سالم البحرانى29309300044917688

67.6ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيسالم خلف مزيد العبيد29812280097517689

69.8ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيسالم محمد ابراهيم العمران29407300089217690

82.42ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيسامى عبد المحسن خلف اللوغانى28706260086217691

67.54ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيسعود راشد عبد العزيز بن سالمة29501270020817693

71.14ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيسلطان عبد هللا سلطان رضا27909190100717694

77.87ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيسليمان خالد عبد هللا الخميس28907080148717695

77.45ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيصالح احمد صالح المكيمى27910190049817696

85.25ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيطارق عبدالوهاب فهد  الفهيد29101270081617699

70.54ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيطارق محمد عبد العزيز صرام27612070035917700

72.76ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيعادل احمد ايوب ابراهيم29308220116517702

66.94ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيعبد الرحمن فهد مندنى محمد29702240084917704

70.85ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيعبد العزيز خالد حسين المطيرى29504020049717705

73.03ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيعبد العزيز خالد حمود الرومى29105150065717706

66.8ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيعبد العزيز محمد عيسى علي الغيص29303120023417707

79.33ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيعبد العزيز يوسف عبدالعزيز العسعوسي28502210005517708

67.88ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيعبد هللا نواف نايف المطيرى29212260071417711

69.58ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيعبد المجيد عبد العزيز على القحطانى29208270114917712

81.17ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيعبدهللا عبدالحميد محمد المهنا28108210033117717

78.17ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيعبدهللا عبدالعزيز عبدهللا الشايجي28607250109717719

74.42ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيعبدهللا محمد سعود العجمى29101210088817720

87.25ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيعبدهللا محمد سعيد البلوشي28809070180917721

73.22ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيعبدالوهاب عادل يعقوب الربيعان28910100089417722

65.25ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيعلى عبد الكريم عيد المطيري29304120139617724

66.51ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيعلى محمود حسن على28904230017517725

88.33ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيعلي عادل ابراهيم غلوم28704300043117727

72.67ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيعلي عبدالصمد جواد الصفار29101190014617728

82.33ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيفهد حمدان خصيوي العازمي29003300069717730

79.25ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيفيصل حمدان راشد العازمي29003030094217733

77.25ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيفيصل عبدهللا محمد الشامري28812210064617734

69.7ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيمبارك أحمد خلف العنزي29703060101817735

65.83ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيمبارك عثمان علي محمد29405180114617737

70.9ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيمبارك على عبد الرضا حسن29410300076317738

72.89ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيمحمد زيد فهد العريج28208150124217741

73.17ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيمحمد فيصل على السهل28810140043917746

77.75ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيمحمد مجيد محمد الصفار29003270038417747

78.88ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيمحمد وليد علي علي ابراهيم29701020002217748

76.75ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيمشعل حسين علي الكندري28008260053417749

84ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيمنصور توفيق منصور الرشيدي28901060148317750

74.17ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيناصر عيسى ناصر الظفيري29008150013517755

68.12ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيناصر محمد علي العجمي29307160048617756

73.87ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتيياسين رضا حميد الحسينى28410270138217758

67.86ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتييعقوب يوسف نور الدين حسن30103050050717759

74.89ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتييوسف احمد صفر بلوشي29404110036217760

80.36ناجحاألدبيمركز خالد سعود الزيد الثانوي رجالمراكــزمبارك الكبيركويتييوسف زايد مزيد زايد27310080084217762

82.5ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيأريج صالح علي حسين ابراهيم القطان29011030049117792

83.67ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيأمانى شارخ داموك طلق28403140051417793

87.25ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيأمينه عبدهللا احمد ابراهيم الفيلكاوي28608310148617794

83.58ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتياسماء محمد مبارك العويس28311020039917799

67.12ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتياشواق غازى عبد هللا العصيمى29107070047817801

72.49ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتياصايل مبارك كميخ العجمى29511010102217802

86.83ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتياالء صادق سيد خلف سيد علي28809210121717803

72.08ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتياالء نزار حسين الشواف28711090025417804

73.98ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيالعنود صقر محمد اسماعيل عبدهللا29204060057717805

74.56ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيالعنود عيد ابراهيم السعيدي29310230051617806

81.83ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيراماراتيالعنود ناصر  فالح حمود القحطاني28606020357817807

97.25ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيالهام عبد القادر الشحيطة27410020166817809

88.17ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيرسعوديامينه مطر سعدون الحسينى28501110151117811

74.13ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيانتصار فراج عبد هللا  الدوسري29008020090717813

84.33ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيانوار احمد معراج بندر27812100003817816

81.42ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيانوار حسن عبد العزيز المتروك28606200006117817

80.32ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيانوار سعود عيد العازمي29511240083517818

83.58ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيانوار عبد الرحمن عبد العزيز العوضي28804150128817819

62.93ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيايمان سعد عبد هللا الناقه29505050013517823

81.5ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيايمان غازي جاعد مسير دريب العنزي28501080095117824

89.75ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيايمان هادي ثامر العازمي28710210024917826

74.18ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيبتول خالد حمود الهران30002140082517827

85.42ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيبتول علي سيد نعمه علي28912170081217828

70.73ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيبدريه تركى قيطان الجاسم29111010034717831

64.28ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيبدريه محمود غلوم حسن29203210022217833

77.08ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيرغير محدد الجنسيةبدريه هليل صالح حسين28408190125317834

86.83ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيبدور محمد عبدهللا محمد الرويح28707090141117835

76.17ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيبشاير محمد سعود عبيد المجرن29103020071917837

94.58ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيجنان أحمد خالد عباس كرم28909020076917842



86.75ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيرسعوديحسناء محمد سعد الهاجري28610240486217843

77.26ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيرغير محدد الجنسيةحمده احمد عبدهلل العنزي28306270131517845

85.08ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيحمده شويمي سالم جديع العازمي28509020085917846

77.5ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيحنان مفلح شنوف االصفر28808090129217848

80.67ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيحوراء جاسم احمد ابراهيم ملك28701210071217849

74.7ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيحوراء عبد اللطيف حسين كاكولي29705080050817850

74ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيخديجة فيصل حمزه الجريدان28412050015417851

89.67ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيخديجه على مطلق محمد الرشيدى29009290093517852

64.97ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيدعاء بدر ابل حسين29711070024317856

64.3ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيدالل أمير     الصايغ29509060145917857

89.75ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيدالل خالد عبد الرحيم العوضى29002160038817859

76.25ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيدالل محمد عبدهللا محمد حسين الرامزي28704090169917860

67.51ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيديمه سلمان على العراده29809170016117861

84.25ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيريمنيرانيه حسن عزالدين النهاري28107180023617862

67.16ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيرسوريرغده غنام سليمان العبدهللا29412220057617864

88.33ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيرفعه مبارك مناحى عايض شتران العجمى28509210213617865

68.76ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيرقيه احمد ابراهيم البحرانى28109300005317866

77.08ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيرواح ابراهيم مبارك حمود الفنيني29002130064117868

91.11ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيريان عدنان عوض العازمي29510290045717869

78.58ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيريضه محمد سعد مهدي العجمي29103200010417870

71.83ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيرغير محدد الجنسيةريم خالد احمد مخلف العنزي29002070016817871

66.72ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيريم سعيد زيد الصانع29411230019417872

82.42ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيزهراء ابراهيم صالح سلمان العطار29007050047117875

76.33ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيزهراء جابر على ذياب29011090009117876

88.42ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيزهرة مصطفى محمد صالح المبارك28512070160417878

86.08ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيزينب ابراهيم محمد جمعه28704130059617879

79.08ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيزينب يعقوب يوسف المحميد28608180141117882

74.97ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيساره حسين على محمد مهدى الجبعه29110290010917884

82.5ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيرايرانساره حمود ونس مياحي27902120020517885

75.45ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيساره خالد مطيران العازمى30101250010817887

67.97ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيرعراقيساره صادق جابر طارش28612110028217891

87ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيساره عبد العزيز دهش الفضلي28607290108217892

74.42ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيساره فهد شجاع حصين المطيري29012280001217893

73.7ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيساره مطر صياح منصور العازمي28910210013317894

62.41ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيساره نادر يوسف منصور29008260074417895

94.58ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيساره ناظم محمد الحديبي الدوسري28511290119817896

60.95ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيسلمى حامد عبد هللا الوسمى29310070010217900

67.21ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيسلمى صالح مفلح األصفر29612250092217901

79.93ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيسلوى محمد ناصر سعد العازمي29107160023317902

74.03ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيسميره مرزوق مساعد العازمى27703030116417903

78.15ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيشروق حامد شريف الشطى29601050047717904

62.96ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيشهد على حسن القالف29602110045217907

68.99ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيرغير محدد الجنسيةشهد فيصل مطر نجم30005170181317909

86.17ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيرغير محدد الجنسيةشوق علوان جابر مرعى28906060171317910

66.96ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيشيخه بدر ناصر العبد هللا29511240047217912

86.83ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيشيخه جاسم محمد غنيم مبارك البركه28707220050417913

67.19ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيصالحه مجبل مبارك العازمى29709160001917920

93.08ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيصديقة حسن سيد حسين28710120006117921

64.65ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيعائشه راضي مبارك الزيد29907280053217923

76.08ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيعائشه عبدهللا ناصر عبدهللا العبيد28510310138317924

66.19ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيعائشه مفرح جمعان العازمى25304200020717925

72.83ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيعالية محمد فالح عبدهللا العجمي28603170165817926

70.26ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيعاليه عبد هللا زبن محروت الهذال29503090062517927

76ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيعبير راكان حزام نايف العجمي28506190094417929

61.42ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيعبير يعقوب يوسف العروج29212310102817931

76.66ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيعفاف راضى مرزوق سعيد الطلح29007110031417934

91.5ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيغاده حمد برجوس رتيبان العجمى28407010118917937

78.93ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيغدير ظاهر عبيد ظاهر العازمى28912230051117939

78ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيفاطمه مبارك عبدهللا حمد الحردان28905300114617948

87.09ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيفاطمه محمد حسين العطار28004100088217952

81.01ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيفاطمه محمد عبد هللا العباد29611190083217953

81.52ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيفاطمه مرزوق فهاد العازمى29112290032517954

76.58ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيراردنيفاطمه وليد محمد جميل العمران29301040097417955

63.89ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيفجر رشيد شحيتان الشحيتاوى28609030089717956

65.08ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيفجر عباس باقر الزنكوى29712040075417957

84.83ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيفضة عدنان مبارك جاسم العماني28811260093817959

77.42ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيفهده فهد محمد العجمى29007010174517960

65.42ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيفي محمد عكرش محمد29705200027217962

95.42ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيلطيفه مشعل عيسى القطان28904200020117968

71.95ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمباركه سالم فهد العجمى29609050027317971

74.88ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمريم عادل عباس عبدهللا29502200057117974

73.87ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمريم عبد الجليل سعد االسطا29002050046517975

73.12ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمريم عبد الفتاح سلمان العريعر28201270037917976

76.4ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمريم محمد عبد هللا الشمرى29809140106517977

70.32ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمشاعل محمد عبدهللا محمد الرويح29412150075317981

73.37ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمعالي سالم مهدي العازمي30001160146317984

73.33ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيرسعوديمليحه حبينان سيف سعد28510090155317985

80.54ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمنال راشد وثير العازمى29611220025617986

78.55ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمنال قبالن علي العازمي28010080159217988

80.49ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمنال الفى فالح العازمى29904080019117989

68.29ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمناير على ردعان ماطر29908240115617991

73.67ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمنى رجعان حمود الميع28409210132317993

72.01ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمنى صالح مبارك الرشيدى29109130077217994

69.91ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمنيره سالم عايض خزيم29910260116417996

65.63ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمنيره مرزوق عبد هللا العجمى29701150088718001

74.76ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمها فالح عبيد الوندة29304290054318004

81.83ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمها فالح محمد هادي القحطاني28610140165118005

69.75ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيرسعوديمها مسير سراي بن طواله28611030258318007

69.93ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمهره سفر محمد العجمى29609050123318008

92.17ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيموضي صالح احمد صالح الشايجي28709120092118010

79.23ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيمى صالح معيوف الفردان28712270189318011

78.5ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتينهى ماطر فالح عبيد العازمي28803290112418013

79.08ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتينوال خليف عجيرم العازمى27901240131218015

75.96ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتينور عبد الناصر جاسم السقاى29607150092118016

72.38ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتينور محمد سائر ذياب29008080006418017



80.24ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيرسعودينورة عيد مطلق العتيبي29706060163318019

91.42ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتينوره فالح غازي عبدالعالي المطيري28911170098218022

74.83ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتينوره يوسف محمد الشتيل29003180038318025

81.39ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتينوف محسن ضيدان الشبعان29608290110618027

78.5ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتينوف محمد سعود المجرن العازمي28706280126918028

73.66ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتينوف ملفي شبيب السبيعي30001250133318029

70.03ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتينوير خالد ضويحي العازمي29102250186118030

67.92ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيهاجر بجاد نايف العتيبي29302050089918031

89.5ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيهاجر شبيب نايف العتيبي28409250074618032

89.75ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيهديل ابراهيم عبد العزيز العتيقي28809240122818036

83.71ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيهند احمد ابو الحسن28306010803218037

79.75ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيهيا خالد محمد السبيعي29410110078718038

74.16ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيهيا علي عيد الرشيدي28512020032418040

79.08ناجحاألدبيمركز رملة أم المؤمنين الثانوي نساءمراكــزمبارك الكبيركويتيهيا فالح مفلح السبيت العازمي28812240139318041

78.63ناجحاألدبيمدرسة مبارك الكبير ثانوي منازل بنينمنــازلمبارك الكبيركويتيفيصل اسعد بدر الهندي28811050118618090

71.42ناجحاألدبيمدرسة مبارك الكبير ثانوي منازل بناتمنــازلمبارك الكبيركويتيتهانى هالل نايف العتيبى29005300131218128

73.37ناجحاألدبيمدرسة مبارك الكبير ثانوي منازل بناتمنــازلمبارك الكبيركويتيحنان منادى هادى العازمى29211080049518129

76.77ناجحاألدبيمدرسة مبارك الكبير ثانوي منازل بناتمنــازلمبارك الكبيركويتيساره عبد هللا خالص الهاجري29410110109318134

75.56ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي مصريأحمد ابراهيم السيد النعماني3001220011452651

69.54ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيجاسم محمود مهدى الصفار3001103008262653

72.14ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيحمد وسام ابراهيم الحمر3001002008482656

74.1ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيسليمان جاسم محمد كايدى3001101001382658

82.09ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيسيد عباس محسن محمد الموسوي3000910000932659

70.78ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيسيد علي جعفر سيد قاسم سيد مصطفى3010118002212660

65.18ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيصالح راشد عباس الرئيس2970427007422661

75.98ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعبد العزيز أيوب يوسف مراد3000701004662663

69.27ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعبد هللا أحمد حمود العباسي3000520009122665

80.69ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي يمنيعبد هللا وليد محمد عمر3010110009882667

68.87ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعبدالعزيز سعود عبدالعزيز عبدهللا3010309003082668

61.53ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعبدالعزيز عبداللطيف عبدالرحمن المزين2991208006262669

71.82ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعبدهللا حسين عباس قلي3010222011952670

81.03ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعلى سالم حميد عبد على3000828009612673

81.74ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعلي عبدالرسول كاظم الخميس3000320010612674

84.01ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعلي مهدي مجيد الكوت3000729003012675

73.13ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعلي موسى حيدر سراج2990819002442676

66.87ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعمر يحيى سليمان الوهيب2990513000452677

88.54ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد فيصل عبد الملك محمد عبد الملك3000715011652680

74.85ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيمحمود عادل محمود تقي3000807004222681

68.34ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتييعقوب ماجد محمد الفودري2991114006392682

77.59ناجحاألدبيفرحان الخالد الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتييوسف عبد الحميد غلوم حسين2990829012062683

66.63ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي ايراناحمد خليل رضا دخت3001224004612711

77.57ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتياحمد عبد هللا احمد كندرى3000531006912712

77.48ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي مصرياحمد عبدهللا احمد عبدالمطلب3001207013832713

71.94ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتياألمير الباز نبيل بدر العياف2990615007962714

69.29ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي سوريانس فوزي يوسف2981006000162715

68.62ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيجاسم خالد عبد الوهاب الرقم3000801011552716

72.94ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيجراح عبدالجليل عبدهللا العبدالجليل3000426000682717

67.33ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيحسن علي محمد ملك3000414003982718

68.91ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيحسين طالل خليل عاشور3000609002832719

74.43ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعبد الرحمن تركي عبد هللا األحمد3000717002012720

71.58ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعبد العزيز خالد سيد محمد حسن يوسف3010307000312721

67.51ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي يمنيعبدالرحمن عوض عمر مقرم2981213018322722

66.6ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعلى نجيب علي احمد2981213008482723

78.35ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعلي جالل محمد دشتي3000526009342724

68.54ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعلي جمعان على العلي3010315003812725

75.13ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعلي محمد عبد االمير الحداد3010131007122726

74.51ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيفرج طارق صالح صقر3001218012392727

89.68ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي مصريكريم حسام العباسى مصطفى3010110018842728

87.2ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي مصريمحمد رزق فرج عبد هللا سيد أحمد3000328011732729

84.62ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي سوريمحمد شهاب فايز البوشي3000801018682730

85.01ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي مصريمحمود معتز عبدالرؤف عبدالسالم3000829014632731

66.56ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتييوسف عبد اللطيف عباس دشتي2980418003912732

71.84ناجحاألدبيعبدهللا العسعوسي الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتييوسف يعقوب يوسف شهاب3000708000672733

69.97ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي مصريأحمد بدر فرغلي رمضان3010120014642761

77.56ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد يوسف أحمد المال3000504007792762

73.52ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيابراهيم طه سعيد محمد سعيد الفيلكاوي2991008003032763

89.52ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتياسماعيل يوسف حسين الفيلكاوى3000502005232765

82.11ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيبدر جاسم محمد الرغيب3010209001872766

72.23ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيبدر حسين بدر العتيبي3001223015192767

79.51ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيبدر وائل صالح العتيقى3000608006452768

88.42ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحسن حامد محمد الصراف3000620006172770

84.32ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحسن علي ناصر البلوشي3000728005622771

84.44ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحسن محمد حسن على3001031001722772

67.41ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحسين سعد حسين العمانى2990503004142773

89.42ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحسين عبد الحميد عبد الصمد حسين3000622003522774

83.98ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحمد جوهر ياسين الشعيب3001022004972776

79.23ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحمد داود عبد هللا داود العبد هللا3010109006262777

78.64ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيخالد بشار عبدالعزيز الرشيد3000117006052778

73.54ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسعد بدر سعد الغانم3010226000812780

82.34ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسعود سلمان موسى الداود3000414011122781

63.71ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسعود عبدالعزيز خزعل فرس3000509000952782

67.62ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيشاهين بحر علي البحر3001105005612783

88.11ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيصالح خالد احمد الصرعاوي3010107006242784

67.51ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيضرار طالل ابراهيم الضبيبي3000528006292785

73.71ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد الرحمن أحمد محمد بوكبر3001120005522787

88.46ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد الرحمن بدر عبد القادر بن جمعه3001206002672788

77.39ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد الرحمن خالد عيد العجمى3000323002052789

86.33ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد الرحمن طارق نورى القناعى3001115014782790

72.45ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد الرحمن وليد محمد المشارى2990717009272791

80.92ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد اللطيف عماد عبد العزيز العويش3001022002192793

76.51ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد اللطيف محمد على الفارسى3001012001882794

75.52ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد هللا خالد عبد الصمد الدوسري3000910006082795

82.77ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد هللا عيسى أحمد الكندري3001015014662796

83.35ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد هللا فيصل جمعه بوعركى3001213007412797

72.07ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد هللا كاظم حسين محسن أشكناني3010124003342798



84.32ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد هللا محمد عبد هللا الكندري3000209003932800

84.95ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد الوهاب مشعل احمد الوهيب3001120002532803

72.45ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد الوهاب يوسف عبد اللطيف المليفي2971109001572804

74.51ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبدالرحمن ناصر خليفه مال هللا2991208008532805

80.32ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبدالعزيز خالد عبدالرحمن العبد الرحيم3000730007862806

65.08ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبدالعزيز عدنان منصور الصفار2981210007732807

69.73ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبدهللا حسن ابراهيم بوصلحه3000513007372808

80.16ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي سعوديعبدهللا نواف على العنزى3000812011582810

75.28ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعدنان هاني حسن الصراف2991218005132812

76.99ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعلى صقر عبد الكريم الشطى3010119004842813

67.55ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعلى محمد سيد على سيد جابر سيد على2990926001912814

85.89ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعمر نواف ندى العتيبي3001106007062817

79.13ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيغانم باسل غانم المطر3000518003282818

86.84ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيفواز سعد اسماعيل محمد الحسن3010314002922820

89.68ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد أحمد محمد بوكبر3001120005952821

72.55ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي سعوديمحمد جاسم محمد الشامسي3000809000962822

88.24ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد حمد سيف الحريص3001214010752823

73.03ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد حمود ناصر الرشيدى2990817001032824

79.32ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد سعود نجم العبدهللا3001124004332825

80.8ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد شنار محمد الرندي3000627013092826

83.05ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد عبد الرحمن محمد الحسينان3000508004732827

85.28ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد عبد هللا محمد المجلى3001206004192828

71.31ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد فالح خزعل القالف3000505003662829

66.57ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد مسعود علي رشيد3000906012762830

74.01ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد وليد خالد العنزي3001107005472831

89.01ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد يوسف يعقوب مال هللا اليوسف3000521006142832

81.21ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمشاري خالد عبد هللا العون3010226008312833

81.45ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيناصر أنور عبدالرسول الخياط3000501007252834

75.97ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيناصر عبد الرزاق خلف أحمد2990722000512835

68.16ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيناصر محمد بدر أسد حسين3010303012332836

69.52ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتييوسف أحمد مبارك فهيد3000721000722837

81.23ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتييوسف بدر أحمد الطاهر3000205009552838

69.07ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتييوسف عدنان عبد هللا داود العبد هللا2981211001842839

68ناجحاألدبيصالح شهاب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتييوسف محمد جواد الناصر3010211004722841

83.52ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي اردنياحمد عائد احمد ذياب الدلو3000101065592861

69ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي بحرينيالسيد حسين يوسف اكبر الموسوي2991010006742862

82.05ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي جزائريانس جياللي بوحمامه3000712001192863

86.79ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيباسل خالد ابراهيم السميط2990609006162864

69.59ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيبدر عبد هللا سيف الشامرى2990206000372865

70.01ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيبشار عبدهللا حمد بوعركى2980515003092866

70.88ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيجاسم محمد عبد الرسول بوشهرى3001104004992867

79.39ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحسين احمد كارون عبدالسيد3000618010682868

70.39ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحمد عباس مهدي الشمري2981031014742870

81.81ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد المحسن حسن نوح المهنا3000610002792871

65.63ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي يمنيعبد الوهاب احمد عمير العولقي2990512011862872

94.38ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي مصريعبدالرحمن احمد عبد ربه محمود حالوة3010306005082873

77.99ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعلى الحسيني صالح محمد العنزي2990730009162875

79.19ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعلي حسين علي أكبر3001202000952876

68.11ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعلي محمد علي بلوشي2980816003272877

70.75ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيفراس كارم محمود الشلبي2990627006342878

71.46ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيفهد سالم خير هللا الفرج3010120008242879

67.91ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد مختار كارون صفر عبدالسيد3000624009442880

72.23ناجحاألدبيفهد الدويري الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيموسى رضا علي محمد رضا علي أكبر2970529000192881

80.71ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد محمد أحمد المطوطح3000409001982901

64.29ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتياحمد خالد احمد على احمد2990504006342903

90.44ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي مصرياحمد محمد احمد مروان3000722003992904

64.61ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيبدر محمد عبدهللا غريب رضا2990204004222906

71.59ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيجابر راشد جابر العازمي3000227000292907

73.98ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيجزاع عبد الكريم جزاع الشعالن3000712003972908

66.28ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحمزه كمال حمزه العوض3000926009472912

67.17ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحمود عبد العزيز سلطان المنديل3010119007592913

62.38ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيخالد طارق محمود الشطى3001202008882915

88.57ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيخليفه نواف عبد هللا العربيد3001227006672916

71.1ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيزيد محمد سليمان ابو حيمد3010119003882917

93.16ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسالم فيصل سالم العازمي3000811003222918

66.73ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيصالح سالم عبدهللا نابت2980723003652919

71.35ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد اللطيف طالل حسين الظبيري3010216000712920

72.7ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد هللا سالم محمد مهدي3000713001282922

73.73ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد هللا ناصر حبيب مزعل3001023010012923

76.02ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعثمان هيثم حسين عيسى العثمان3000704002312924

83.65ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعلي داود أحمد اشكناني3001230000562925

68.14ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعلي وليد كاظم المتروك3000523002292926

71.34ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعيد احمد عيد الجويسرى3000119009062928

62.1ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيفهد مساعد ادغام العازمي2991201001522929

74.81ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد جالل راشد ادريس3000410007142930

67.94ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد حسين كاظم القالف2991230000262931

72.2ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد خالد جاسم القالف2991017002322932

76.36ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد سامى حيدر اسماعيل3000320002532934

79.59ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد علي حسن الشطي3000813012122936

74.27ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد مشعل محمد العازمى3001105002892937

76.8ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد ناصر ناصر المسند3000516000512938

64.31ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد نواف علي الجريد3001118006112939

69.04ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمشاري جاسم جاسم الرميضين3000319004872941

71.68ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيناصر على ابنيان المويزرى2991030001922943

79.79ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيناصر نصار ناصر العازمي3000528004422944

71.79ناجحاألدبيعبدهللا عبداللطيف الرجيب الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتييوسف فيصل على حسين على2980820002782945

93.57ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد ابراهيم خليل عوض3000813004042971

74ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي مصريأحمد رضا عبدالنبى على2990613011132972

79.39ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد سالم محمد مطيران3000503000812973

78.84ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد عيسى على العلى3000713010162975

76.01ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي بحرينيأحمد نبيل أحمد علي خلفان2991102003952976

75.87ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتياحمد مرزوق عوض الجويسرى2980413011622977

66.46ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيبدر احمد عبدهللا بوشهري2990630001972979

70.98ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيبدر خليفه مبارك الشالش العازمي2981213013732980

73.98ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيبدر عبد الرضا عبد هللا الصيرفى3000617008142981



69.94ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيجاسم محمد سيف القبندي3000817009692982

69.87ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيجاسم مشارى عايد المطيرى2980409003822983

65.3ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحبيب سالم حبيب بوعليان3000707000312984

68.53ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحمد أحمد علي العازمي2991121002082985

72.56ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحمد جاسم نايف العنجرى3000919007532986

68.54ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحمد فواز سالم الدواي2991121011632987

75.04ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحمد محمد جمعه السناوى2980609011632988

81.85ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيخالد نافل على الجبعه3001028000462989

72.71ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيخليفه نايف خليفه عقيل2990318005362990

71.55ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيراشد مبارك راشد الزنيف2990610000542991

71.26ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيراكان احمد عبدالرزاق المال2990325003082992

75.17ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسالم وليد صالح البادي3000531005282993

70.97ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسعد ابراهيم سعد الغريب2991016000982994

73.3ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسعد ظاهر فالح الشمالي العازمي2981202002632996

74.81ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسعود عبدالعزيز ارشيد العازمي3000308000542997

67.12ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسليمان ناصر سالم الشامى3001126004862999

67.43ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسيد هاشم مصطفى سيد حسين السيد ابراهيم3001122013383000

77.06ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيصالح عبدالرزاق عبدالعزيز محمد2991016001193001

68.86ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيصالح مجيد علي علي خان3000313001233002

83.48ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيصالح مهدي صالح القحطاني3000607015083003

69.49ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيصالح يوسف صالح بويابس2990509005243004

72.54ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيصقر وليد أحمد العامر3010201004973005

69.14ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيطالل مشعل معين العطوان2991122013163006

81.48ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعامر فهد عامر العازمي3000810002253007

80.59ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعباس انور كاظم على3000702005553008

71.06ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد الرحمن بدر محمود الرضوان3000821010443009

74.65ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد الرحمن راشد محمد البريوج3000710007073010

67.74ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد الرحمن على سالم الرومى3000310009993011

73.3ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد الرحمن مشعل شبيب المطيرى2991205010283012

74.09ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد الرحمن مشعل هايف العازمى3010228010433013

75.34ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد العزيز أحمد بندر يوسف3000102001073014

82.72ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد العزيز أحمد خلف النويشري3001217002943015

75.19ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد العزيز منصور سالم المنصور3000330006773016

68.99ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد هللا سالم عبد العزيز الهران3000305009323017

68.17ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد هللا علي عبد المحسن الشمري3000909009383018

70.11ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد هللا محمود نجم الطراروه2991126008433020

78.32ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي عراقيعبدالحميد عقيل حميد الشاوى3001015008853021

74.17ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبدالرحمن فهد مساعد الختالن3001019004833022

67.35ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي غير محدد الجنسيةعبدهللا توفيق عوده كاظم2980510015183024

66.27ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبدهللا مبارك زيد السمران العازمي2991128001673025

85.75ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبدهللا مساعد حسين العجران3000825000533026

71.48ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعلى خالد احمد حسن3000926007443027

75.36ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعلى ياسين اسماعيل الشطي3000416010773028

81.54ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعلي شهاب أحمد الداود3000913005633029

68.42ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعلي محمد على البغلى2970810007063030

76.84ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعمر أحمد غريب جابر الفيلكاوي3001111010363032

78.6ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعمر عبد هللا مزعل العتيبي3000929002883033

79.9ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيفهد احمد محمد العبيان3010111003133034

72.09ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيفهد خالد حمدان العازمي2991107002263035

76.36ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيفهد عادل هايف العازمى3010302005043036

71.08ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيماجد محسن صنهات العتيبى3000829009463038

81.77ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد جاسم محمد الفيلي3000110003423039

80ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد حجى فالح البادى3001204006363040

79.92ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد سعد مزيد ادغام3000329004893043

73.44ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد سليمان محمد الحشان3010228002353044

69.32ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد صالح محمد الفيلكاوي2981215002413045

71.38ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد فالح مطلق السنافي2990419007093046

70.77ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد فهد عمعوم العازمى2991115015443047

68.98ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمرزوق فايز مرزوق العميره3010304002313049

88.83ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمرضى أحمد مرضى العازمى3001206005663050

94.41ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيناصر بدر عويض العازمى3000929008783051

71.48ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيياسر صادق عبد العزيز العطار3010222002993053

69.64ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتييحيى سلمان عبد الكريم الحربي2980722005913054

78.78ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتييوسف سالم مثيب األذينه2990223007913055

74.25ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتييوسف عبد اللطيف عبد هللا بوطيبان3000701011433056

69.08ناجحاألدبيفهد السالم الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتييوسف فالح عبد المحسن المصيليت3000211001793057

78.82ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد جابر أحمد علي3000830001573081

64.4ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد عبدالعزيز راشد الرمح3000703005213082

75.9ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد عدنان عامر العميري3010128006533083

81.8ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد ناصر حسين بوحمد2990816000733084

74.53ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيابراهيم ناصر إبراهيم مراد3001214005153085

81.77ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتياحمد حامد عبد هللا الشمروخ3010126008383086

80.05ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيبدر برجس مفرج الدوسري3000921005633087

72.91ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيبدر حبيب محمد أيوب السيد هاشم2990518005333088

74.12ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيجاسم احمد جاسم المطر3001231004523089

65.34ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيحسن عبد هللا جودى درويش2990805003023090

76.07ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيحسن على أحمد جعفر3001207000573091

78.71ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيحسن على عبد هللا األستاد3001010004853092

62.58ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيحسين السيد علي عدنان الرفاعي3000326009293093

82.84ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيحسين رضا علي القطان3001119001613094

66.38ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيحمود أحمد عبد هللا القبندي2990218011213096

85.26ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيراشد منصور سابج السابج2990828010453097

73.79ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيسلمان محمد طالب القطان3000907005653098

78.25ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيسليمان عادل سالم محمد2990430009663099

66.2ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيسيد حيدر ضياء سيد محمد يوسف2980613007493100

76.76ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيسيد مرتضى ناصر مرتضى بهبهاني3000301002263101

68.62ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيصالح جابر إبراهيم عباس3001210002123102

73.06ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعادل عدنان محمود حيدر3000827010073103

70.34ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعبد العزيز طارق سعيد اسبيته3000520005173104

76.5ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعبد هللا وائل ابراهيم نصر هللا3010226001883105

84.77ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعبد المحسن مبارك على األمير3000603001493106

69.79ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعبدهللا صالح حبيب سناسيري3000418007463107

73.49ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي سوريعبدهللا محمد عطية السهو2980719009913108

72.27ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كنداعلى طارق حسن2990828013953109

84.37ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعلي حسين علي المطيري3000908002083110



69.29ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعلي عباس خلف قمبر3001226000683111

81.88ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعلي محمد مصطفى صادق3000414008573112

75.13ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيعماد حسين عبد الرضا بلوشي3001029003383113

67.97ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيفاضل أحمد فاضل الشيرازى2970623001053114

77.64ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد ابراهيم عبد هللا حسن3000905009933115

72.59ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد خالد مجيد عيدان حسين3000808003353117

71.85ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد يوسف حيدر الفرج3000907003033118

70.35ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيمهدي كاظم عبد الخضر الخميس3010210006073119

77.92ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي ايرانناصر احمد صفائي3000721006033120

72.35ناجحاألدبيجابر األحمد الصباح الثانوية  للبنينحكــومىحولي كويتيناصر جمال ناصر العنزي2990206014193121

87.32ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيحسن عادل عبد هللا المسرى3001208007953143

79.72ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيخالد نصار عزران بطى3000417012463145

68.33ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيسالم خالد صالح الرهيمانى3001002009363146

85.42ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي اردنيسلمان سمير محمد ابوربيع3000505004973147

64.7ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيسليمان انور سعود الخضير3010218003133148

90.85ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيصادق صالح رضا على3000322007223149

77.49ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيصالح خالد ياقوت العواد3000930007913150

77.23ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيطارق رائد محمد الفهد3000323004833151

67.96ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيطالل مشعان عيسى الحربان2990409001923152

75.02ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعبد العزيز فواز مرزوق األحمد3000725008343154

71.97ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعبد الكريم سلطان عبد الكريم السلطان3010305007423155

91.53ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعبد هللا خالد عبد هللا المطوطح3010124009753156

69.9ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعبد هللا عبيد عبد هللا البغيلي3000106008213157

71.71ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعبد المحسن فيصل عبد الرحمن الفرهود3000808005543158

76.9ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعبدالعزيز يعقوب يوسف علي3000519004093159

82.14ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعبدهللا حسن عباس حسن3000330001753160

83.34ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعبدالوهاب محمد يوسف جعفر3000501007093161

81.38ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعدنان حمد مبارك العازمي3001211012083163

86.63ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعلى جابر عدنان الشوا3000612000783164

80.96ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعلى حسن على البلوشى3000404000113165

77.18ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعلى حسين عبد الكريم زكريا3010103006043166

80.53ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعلي احمد على الفيلي3010306008313167

75.49ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعلي عادل عبد الكريم أبوجابر3000705010323168

65.75ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعلي محمد صاحب اكروف2990710011813170

88.92ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعمار صالح علي االبراهيم3010307002853171

62.8ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعمر عماد عبد هللا الرشود3010125000873172

73.68ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعمر فيصل فهد بورسلى3000331008623173

80.91ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيعيسى فهد شايع الماجد3001118007693174

72.62ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيفهد خليفه عبد الرزاق الدوب3001231003563175

66.64ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيفواز فهد على السالم3000726008943176

64.45ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيفواز ماجد عيسى الفيلكاوي2991227010153177

92.08ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيفواز نجم يوسف النجم3000531002453178

88.7ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيمحمد أحمد جاسم الحربان3000530003833179

89.29ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كندامحمد حسين حبيب خويبر3000602013433180

83.87ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيمحمد سلطان محمد السلطان3010228006143181

88.89ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيمحمد سمير خليل بوحمد3010108005883182

67.26ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيمحمد مشعل محمد الباز3000519006283183

69.3ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيمحمد هاشم حسين الصفار2980123002833184

66.59ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيمحمود محمد محمود حيدر2990817009473185

70ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيمشارى بدر مشارى الخبيزى3001123003523186

77.97ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيمشارى عبد الرحمن راشد الصيخان3010220001233187

89.51ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيمشارى فهد محمد الديولى3001031006743188

82.58ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيناصر ثامر ناصر امير3010203009743190

87.46ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتيناصر نواف علي التويس3000902001573191

70.99ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتييعقوب أحمد محمود أحمد3010310007313192

66.23ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتييعقوب بدر يعقوب محمد اليعقوب3000308005643193

89.08ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتييوسف ثنيان سليمان الخشان3001212008983194

93.2ناجحاألدبيصالح الدين الثانوية  للبنين حكــومىحولي كويتييوسف محمد يوسف جعفر3000501006883196

93.09ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد حسن حمد الحمد3000715014563221

81.57ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد عبد الرحيم يوسف بوكبر3000718001653222

62.34ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد عدنان عبد هللا جوهر2980606003793223

81.89ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد فهد عبد الرحيم الفودرى3001128004293224

66.63ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد مجبل صالح جحيل3000515001813225

84.57ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيابراهيم عماد راشد الطويل3010116011343227

82.16ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي مصرياحمد عصام شعبان محمد3001128016243228

67.13ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيبدر أنور بدر البلوشي2990908003843229

67.06ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيبدر حمد عبدالرحمن الناصر2991003007123230

80.96ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيبدر يوسف السيد محمد السيد3010118001413231

78.76ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيجمال عبد الناصر عبد هللا أحمد3010306008233233

71.17ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحسين فهد موسى شعيب3010213000363234

63ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحسين محمد حسين الربيع3010111010333235

70.34ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي عراقيحمد اياد هاتو محمد جاسم2990505002053236

75.75ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحمد جاسم محمد اسيرى3001226009223237

87.74ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحمد عبدهللا محمد جمعه3000610005353239

82.11ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيخالد هشام غريب الغريب3001016002613240

82.42ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيخالد وليد فاضل الفارسي3000621009173241

72.11ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيخالد يوسف صالح المذن2990726011463242

87.22ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيراشد أسعد حمود الختالن2990711005423243

75.31ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسالم خالد عبد الحميد عبد الرحيم3001225011663244

67.58ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسعود أحمد سعود الطيار2990407003773245

90.3ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسليمان احمد محمد السريع3001116009943246

75.96ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسليمان ساطع سليمان سليمان3000910006163247

71.25ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيصالح طارق محمد الطوارى3000523003093248

88.74ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيصالح فيصل محمد الشطي3000522004553249

73.61ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيصالح يوسف عوده الشايجى3000415007863250

73.06ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيصقر حسن محمد الغريب3001120011093251

95.87ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيطارق فايز أحمد المفرج3000524010973252

78.17ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيطارق وليد عبدالحميد حسن الشرف3010101000123253

72.7ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد هللا صقر عبد هللا الغرير2990807002163256

72.14ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد هللا محمد حسين المطوع3001117005223258

62.98ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد المحسن على يعقوب القالف3010309003913259

81.07ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد الوهاب رياض امان سعيد3010130002363260

72.12ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد الوهاب عبد الناصر جاسم المطر3010103002173261

82.17ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبدالعزيز قاسم عبدالعزيز المطوع3000417001043262

73.58ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبدهللا يوسف عبدالرحمن الكندري3010312008723263



86.03ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعلي فيصل علي الحداد3001110000593266

80.41ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعلي هادي مختار أشكناني2990811000523267

72.85ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيفهد عادل محمد األنصاري3001004005163271

79.04ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيفهد عبد المحسن احمد القطيفي2991101000873272

63.45ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيفهد محمد يونس الكحيل2990907000173273

83.46ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيفهد يوسف ابراهيم البالول3000801001443274

81.17ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيفواز خالد ناصر المعيلى3010130009493276

69.88ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيفواز يوسف بدر الصباح3000507006323277

80.17ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد عبد اللطيف سليمان الخبيزي3001122008023278

68.25ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمساعد صباح مساعد العنزى3001227012133280

83.73ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيناصر خالد محمد الهارون3001229005623281

71.81ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيناصر محمد ناصر الناصر3000824011353283

80.33ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيهاشم على هاشم الكندرى3001003003393284

70.01ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيياسين يعقوب يوسف العلى3000826001693285

80.4ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتييوسف خالد محمود الهدهود3000410005543286

65.96ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتييوسف راشد عبد هللا القصار3010228006653287

82.35ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتييوسف سامي أحمد الطاهر3001219006753288

92.38ناجحاألدبيأحمد الربعي الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتييوسف محمد عبد العزيز التميمي3001027004753289

69.97ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد سلطان محمد الفيلكاوي2981226002443311

71.76ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد عبد العزيز علي األذينه2980901002283312

82.72ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد عماد أحمد التجلي3000521003153313

73.17ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيأحمد محمد يوسف العروج3001024000853314

71.29ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي يمنيأسامه عبدهللا محمد الرزاقي3000114015333315

76.24ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتياحمد طارق احمد الجالهمه3000914003373316

71.39ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحسين صادق علي الباذر3000128000933318

70.94ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيحمد عبدهللا مساعد العبيدان3000825002563319

66.2ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيداود بدر داود العنيزى2990509008663322

86.86ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسالم أسامه سالم سالمين3000609005153323

64.97ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسعود خالد سعود اللهو3001215003643324

68.54ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسعود سليمان عثمان الكوح2981118008063325

79.38ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسعود طارق سعود الحشاش3000427000693326

78.02ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسعود عبدالعزيز عبدهللا الحوشان3000318002753327

72.9ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيسعود ناصر عبد العزيز الهاجري3000826013133328

79.96ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيصقر اسامه سليمان السنين3010311005213331

71.7ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيصقر حمد عبد العزيز بورسلى3000814005443332

79.88ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيطالل خالد علي العازمي3000516012653333

87.61ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد الرحمن يوسف خالد الخضري3010121003663335

67.96ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد العزيز عبد هللا محمد البدر3000522004393336

74.03ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد العزيز ماجد سلطان سلطان2991211007283337

70.76ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد اللطيف احمد خالد االبراهيم3000314004153338

75.85ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد هللا أنور مبارك الدعي3000207002443339

72.99ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد هللا خالد محمد الحملى3000122002233341

67.39ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد هللا عبد العزيز خالد السبع3000220010333342

72.94ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبد المحسن محمد احمد اليوحه السميط2991015004093343

68.42ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز المديرس3000701005623346

68.93ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعلى احمد على االثري2990721000423348

84.5ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعلي نواف علي الربيع3000501002073349

80.77ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعمر عبدهللا محمد السعيد3010106000253351

71.35ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعمر عيسى مال هللا فرج2990301006693352

65.53ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيعيسى خالد يوسف شهاب3000905005983353

70.96ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمبارك عبد هللا علي الخزام3000815009323354

61.94ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد صباح محمد الصباح3000923008723355

65.96ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد عادل محمد العباد3000423002333356

82.56ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد علي يوسف النجم2990530008123357

71.4ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد فهد محمد العمر3001111007623358

64.76ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتيمحمد موسى مجيد محمد2990617012483359

80.68ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتينايف محمد سعود الشامري3000627011573360

70.61ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتييوسف أسامه محمد الصراف2990226001533362

80.6ناجحاألدبيناصر عبد المحسن السعيد الثانوية للبنينحكــومىحولي كويتييوسف محمد عبد العزيز ذياب3001225003073363

90.02ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيأسماء محمد راشد العازمى3010308005183391

68.59ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيأمانى عبد الكريم عباس حسين2980420005723392

83.88ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي مصرياميره عبدهللا احمد محمدالسيد3010120014133393

91.37ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيدانه سامى محمد العازمى3000617014463394

86.97ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيدعاء حسين مختار غلوم3000629000173395

64.07ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيزهراء أنور حبيب علي3000424002423396

71.5ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيزهراء شهيد عبدالكريم العريان3000528000633398

86.96ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيزينب عبد هللا غلوم محمد3000707003733399

92.01ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيزينب محمد جاسم شموه3000524003933400

63.54ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيزينب هاني علي القطان3010122000923401

79.56ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيساره صالح سليمان محمد3000725002793402

77.01ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيعلياء هانى عبداالمير الفيلى3000322000523405

89.6ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمة فيصل أحمد أشكناني3001210005623406

80.37ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمه حسين رجب بوشهرى3001119001293407

89.15ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفجر فيصل فرج الراجحي3000309004183409

93.39ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيكوثر قاسم يوسف القطان3001018000873410

90.9ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيلولوة نواف علي بو زبر3000530009573411

89.46ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيلولوه سليمان محمد العنيزي3000907001863412

78.19ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيلولوه نافع صالح النافع3001014001123413

90.9ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيلين فهد عبد الرحمن السميط3000318008143414

75.06ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمعصومه احمد علي الخميس3010314005323415

84.02ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمناي يوسف أحمد المسلم3001022002433416

88.17ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينور احمد حسن عبد هللا3010304007843417

79.96ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينورا أحمد سيف الزيد2990922010273418

67.72ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي عمانينوره سعد سالم العلوي2980607010653419

68.19ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيهاجر اسماعيل حسن حيدر3010113001633420

84.53ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيهال سليمان محمد السعيد3000207006233421

82.41ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيهيا مساعد سعد الخياط2970209006043422

68.14ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيود عبد العزيز احمد الزعابى3001012008663423

79.95ناجحاألدبيامامه بنت بشر الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيياسمين خالد رشيد العازمى3000630004753424

94.91ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي يمنياسماء محمد عمر باصالح3000215009493451

72.22ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيالميس علي ابراهيم بو حيمد3010131000183452

88.68ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي مصريامنيه عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز3000110022173453

64.65ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيحصه حسام مساعد المجدلى3001216001973454

90.18ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي سوريحنان محمد فواز الرفاعي3010112008593456

91.08ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي مصريحنين كرم عبد الراضي مهران3010101026833457



83.98ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي يمنيخديجه عارف سعيد محمد3000715006723459

83.94ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدانه عبد اللطيف خليل الماجد3001128012023460

86.83ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدانه عبد هللا حسين الشطي3001108013053461

93.46ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيرانيا جابر سالم الصواغ3000512008833462

95.42ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي مصريرنا علي فكري زكي خيال3000721017023463

95.65ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي مصريروان طارق حسين رمضان بعيص3001101002693464

82.19ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي مصريسلمي اشرف محمد زكى3000601020893466

85.23ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي يمنيسندس محمد فارح مسعود3000429005623467

77.3ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي سوريشهد محمد هيثم السباعى2980701000953468

79.17ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيشهد نواف محسن الخليفه3001114004153470

69.25ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيشيماء عماد خالد المطيرى3000615014363471

96.13ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي مصريعال حسام السيد القاضى3000202015173472

77.43ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمه جمال جاسم الباطنى3010313007693473

88.38ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمه عادل حسين قمبر2990527000593474

86.49ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمه مشعل عبد الرزاق العريان3001213006883475

73.08ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفجر خالد احمد القلفص3001224011733476

86.26ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمنى أحمد مناحي الفزير3000829009383478

97.58ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي مصريميرنا عبد الوكيل صبرى نجيب عفيفي3001104016783479

95.26ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتينرجس منصور عبد النبي بن نخي3001207003213480

89.67ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي مصرييارا خالد عبدالغنى حجازى2991130016153482

91.78ناجحاألدبيالسالمية الثانوية للبناتحكــومىحولي مصرييمنى صبري انور محمد اسماعيل3000323000293483

79.17ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيأسراء حسن طاهر البدر3001008011413512

87.27ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيأسراء خالد عبدهللا شعيب3001024001573513

83.02ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيأروى بدر ايوب الشداد3010201012543514

74.25ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتياسراء وليد حامد العنزى3001024003253515

84.46ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيالشيخه الزين عبد هللا سعود الصباح3001119005833516

81.74ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيبيبى فاضل حسين البحرانى3001011006383517

83.93ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيتاج عبدالعزيز على العراده3000619012373518

92.77ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيثريا محمد عبد الرحمن البحري3000831006333519

83.57ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيجمانه على عبدالحميد حسين3000808010473520

70.97ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيجنان جمال حسين بالل3000607012843521

70.64ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيحنين خالد على العنزى3010212005023522

86.46ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيحوراء عبد اللطيف خالد عبد الرحيم3001003003043523

64.55ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيحوراء مصطفى صالح النجاده2970509001893524

92.43ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيخلود فيصل احمد بندر3001118010323525

87.05ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيخولة صالح حسين الفريحان3000911006173526

85.42ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيدانه احمد فهد الصويالن3000426007623527

87.98ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيدانه جمال خليفه المجيبل3001026005973528

64.88ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيدانه خالد حسين المطرود3010204003183529

81.08ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيدانه محمد عبد هللا علي3001127010763530

87.47ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيدالل حمد عبد الرحمن السعيد3000404004093531

83.06ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيديما عبد العزيز بخيت الرقم3001121011693532

83.12ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيرغد احمد فهد القريني3001003009963533

76.14ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيرغد سيد محمد سيد جواد الناصر3001016009073534

66.06ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيرقيه عبد الكريم حبيب جراغ3010204001233535

73.91ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيروان عبد الرضا حمزه السماك3001203004083536

75.11ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيروان عبدالعزيز محمود كمال3000518003523537

77.67ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيروان على عثمان بن عون3010224010743538

81.22ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيريم زكريا عبد هللا األنصاري3000903009243539

87.46ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيساره صالح أحمد صالح3000920015813541

81.06ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيساره محمد مصطفى جمال3010121002783542

93.05ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيسبأ عمر أحمد العنزي3000508010113543

79.78ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيشهد أحمد محمد حبش3001224008913544

70.6ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيشهد عويضه حرمل العجمى3000915006963546

83.32ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيشيخه خالد عبد العزيز المسعود3000904003273547

82.65ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيشيخه خالد ياسين مال هللا3000831003183548

83.82ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي سعوديشيخه عبد هللا وصفى خشيم3000519000973549

79.25ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيصبى أحمد سالم الياسين3000920011943550

69.06ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيعاليه مبارك سعدون الجفيره3000606003013551

71.95ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيغيدا عبدهللا طامي العازمي3000822001733552

90.64ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمة بدر عبد الحميد الصايغ3000525004153553

87.89ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمه جليل محمد تقى ششترى3000809007583554

73.47ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمه على محمد العجمى3000704007843555

70.12ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمه علي جاسم حيدر3001224010693556

89.43ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمه ناصر عبد هللا العباد3001103002443557

79.81ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمه ناصر علي بلوشي3010121005933558

85.35ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفرح جمال أحمد االذينه3000923006373559

91.54ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيلطيفه خالد عيسى الحنيان3010108006923561

70.19ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمريم أحمد محمد حسن3000628000913563

85.98ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمريم براك صبيح الكاظمي3001126007933564

82.25ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمريم طارق بدر عبد السالم3010206006433565

74.38ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمريم عبد السالم خليل الفودري3000825008543566

68.57ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمريم عالء الدين حسن عبدالوهاب3000608011033567

80.18ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمنار على مبارك القناعى3000717004393568

89.78ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمنار مبارك سعود السعيدى3000504010773569

77.39ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمنيره عادل رشيد الونده3001124001183570

88.46ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمنيره عواد فرحان العنزى3010112000743571

64.24ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيندى عبد العزيز حسين الشطى3001029006373572

70.65ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينهى فالح عبد اللة الرقبه3000909011483573

85.21ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينوره عبد الناصر يوسف القناعي3001005002773574

86.85ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيهدى خالد نايف العتيبي3000515000933575

82.66ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيهديل خالد علي غلوم3000611010533576

66.79ناجحاألدبيمشرف الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيهند فايز ابراهيم الكندري3000510001953577

86.98ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيآالء محمد حمدان العازمي3000417011583601

64.28ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيأمينه خالد عباس غلوم شاه2990627001593603

75.91ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيأمينه ناصر سلطان المرزوق3011024015173604

92.94ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيأنوار حمود خليفه العازمى3010108010113605

75.63ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتياسماء خالد سعد المشحني العازمي3000912006343606

85.3ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيبتول عبد الكريم ابراهيم القطان2991116005183607

88.33ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيبتول فيصل هادى الغريب العازمي3001027000533608

88.42ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيبسمه جابر محمد الصواغ3000702009693609

74.08ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيبشاير بدر خالد الصواغ2980616005493610

89.02ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيجنان ابراهيم حسين محمد3000920002393611

74.66ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي عمانيجنان احمد عبدهللا البلوشي3000521002193612

90.89ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيحصه يوسف فهد الغريب3000814006323613



88.53ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيحنين مشعل عيد مثيب3000325000633614

73.03ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيحياة جمال هجاج الجالوي3000815014093615

89.4ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيدانه مبارك حمد الهيم3001102003823616

86.68ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيدالل بدر سالم الحريص3000415001963617

85.47ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيدالل براك ملفى الهديه3000501004263618

94.44ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيدالل مرشد حمد العازمى3001119006983619

89.92ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيديما بدر سعد ريحان3001228005453620

76.54ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيديما ثامر مرزوق السحيب3000826004173621

89.02ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيرغد سلمان رجعان عميره3010313000643622

75.57ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيرهف عبد العزيز مفرح العميره3010103003483623

81.08ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيروان اسماعيل مندني علي3001222006383624

81.44ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيروان عبدهللا سعد االدغم العازمى3000528000393625

85.67ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيزينب حامد سويد العازمى3000330004743626

82.03ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيزينب حسين أحمد آرتي3001221014533627

88.09ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيسارا طالل عيد مثيب3000421000553628

93.38ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيساره سلمان مبارك اللميع3000727010033629

75.68ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيساره على مصبح الخياط العازمي3010219001893630

91.31ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيساره محمد مبارك الداهوم3001109005653632

81.78ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيساره يوسف مطلق العازمى2980409008253633

80.5ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيسراب حمود جدعان العازمى3000801007343634

76.53ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيسعاد زامل عيد بن منازل3000917001613635

83.82ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيسلمى علي عبد الهادي المضحي3010220008523636

83.91ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيشده طالل مطلق السحلول العازمي3000222002193637

89.57ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيشذى فيصل احمد المانع3000429011273638

74.25ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيشهد داود سليمان الشطي3000430009883639

86.64ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيشهد مبارك محمد الهولي العازمي3010302002643640

86.02ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيشهد محمد مروى الهديه3000227011443641

92.53ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيشيخه فتحى صالح االثرى2990328005543642

88.52ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيشيخه مبارك ملفي الهديه3000616008133643

83.52ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيطيف خليفه سعود القرضام3001211001763644

82.78ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيطيف مبارك عبد هللا حمود2990726005493645

65.62ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيطيف ناصر اغنيم العصيمى3000915007253646

88.01ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيعائشه صالح حمد الهيم3001206002323647

66.63ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيعائشه فهد منصور العازمي3000620003183648

87.8ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيعائشه يوسف سيف الصابرى3000930009783649

75.58ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيعهود ناصر مبرك الحيص3001216000583650

90.98ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيغدير بدر فهد الغريب3001227005873651

83.53ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيغدير حامد مبارك الجناعي3000603016193652

98.57ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمه شاكر حسن أمين العوضي3000908007343653

76.75ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمه مشعل ناصر على3001224001033654

91.43ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمه وليد يحيى الذوادي3001204011883655

88.35ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفرح احمد سعد العازمي3001127009113656

77.87ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفرح حمود خليف األصفر3000418011163657

82.96ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيلولوه صالح مرضى السحيب2990815007183658

71.38ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمريم حسين علي العازمي2980509001163659

90.45ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمريم حمود فرحان الغريب3001011002243660

95.52ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمريم عباس خليل القبندي3000710008893661

84.19ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمنار سالم عيد المزرم3001021002853662

95.86ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمنار مساعد حمد العازمى3001031004633663

94.53ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمنال محمد مفلح عقيل3001121007563664

88.02ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمنيره سامى سعد الميلس3000707009553665

91.11ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمنيره محمد منصور الحريتي3001213002233666

95.27ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيموضي خالد أحمد محمد عبدالكريم الخطيب3001203008113667

65.81ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينجالء صالح مرزوق العازمي3000602001213668

80.19ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينجالء محمد خليفه الغريب3001102000243669

82.56ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيندى عبد هللا مطلق العازمى3001224003063670

84.93ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينور علي حسين القالف3000611007983671

87.82ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينوره حمود مبرك الحيص3000810002923672

94.07ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينوره خالد محمد الحشان3010305002243673

92.3ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينوره عادل عيد العليوى3000722001533674

81.17ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينوره عبد هللا علي الصواغ2990417005393675

82.04ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينوره محمد هذال العتيبي3000812014733676

80.24ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينوف أحمد عوض الهدية3001202004233678

92.32ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينوف صالح حمد حمود الحميدى3000825002643679

88.85ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيهاجر جابر سعد العازمى3001206001443680

95.16ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي مصريهبه ادهم عثمان عثمان3000911012653681

87.2ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيهنوف محمد مطلق السنافى3000506003083682

84.45ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيهيا سعود مبارك الحريتي3000924001953683

88.21ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيهيا يوسف عبد هللا المعيوف3000808004153684

84.2ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيورود على مطلق الهيم3001219002023685

67.34ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيوسميه ناصر مسيعد العازمى3000507005873686

68.25ناجحاألدبيخالده بنت األسود الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتييمنى راشد مطلق الشبو3010314004443687

67.5ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيآالء فاضل حمزه ابراهيم البلوشي2961008001153711

71.09ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيآيه سليمان عبد الحافظ سليمان3000519010143712

76.73ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيأسماء عادل عبد هللا الشمار2990221001913713

91.1ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيأمينه يوسف على يوسف3000409002943714

77.33ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيانوار فوءاد صادق االستاد3000930006443715

76.18ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي عمانيبتول اسماعيل عيسى البلوشى2980905008463716

86.14ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيبتول عبد الناصر حسين على3010304000553717

84.64ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيبتول مصطفى عبد الرسول الوزان3000803002343718

71.12ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيبتول هانى محمد الجعفر3000512001113719

66.13ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيبدريه مشعل معتوق صالح الخشمان2970929005153720

89.1ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيجمانة خالد جواد المهدي3000408012453721

86.18ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي سعوديجوري عبدهللا عثمان جوهر3000323001683722

72.91ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيحصه يوسف سليمان السلطان3001106002393723

81.44ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيحنان عبد العزيز مهلهل الياسين3000801012193724

86.28ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيحوراء عيد صالح الراشد3000612003933725

86.54ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيحياة محمد ابراهيم الجميلي3000525001833727

93.33ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيدانه اسامه حبيب الشيخ3000324001933728

81.45ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيدالل احمد عبدهللا الهران3000329001633729

66.18ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيدالل عماد خلف العنزى3000929004483730

88.43ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيروان احمد صالح العسعوسى3000909010683731

93.16ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيريم عادل مرزوق الشحيتاوى العازمى3000417008843732

88.62ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيريم مبارك حامد العازمي3000921009423733

79.07ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيريم ناصر شداد العجمي3000111012073734



66.15ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيزهراء بدر عبد هللا على3010128010073735

74.09ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيزهراء خالد راشد عبد هللا3000826006283736

66.71ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيزهراء صالح هاشم الموسوى3000724004383737

77.89ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيساره أحمد يوسف الحداد3000610003753738

72.16ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيساره خالد صايل العازمي2990813001773739

90.44ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيساره داود محمد الجميعان3001213007333740

76.24ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيشهد أحمد حمد المريفع3000801005313742

93.3ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيشهد غانم فرحان المحيسن3010113005183743

93.99ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيشهد مطر منير جهيمان المطيري3000321010383744

78.84ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيشوق جاسم محمد الربيعان2990715015573745

85.01ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيشيخه بدر ناصر الشقيحى3000320003683746

80.01ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيشيخه محمد علي الهزيم3000830005953747

76.54ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيعهود مرزوق فهد العجمي3000927017053748

76.95ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمة عبد الخالق حسن الخياط3000425001043749

78.71ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمه أحمد حسن أبل3001001005643750

88.36ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمه أحمد علي الخضري3010121006063751

64.89ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمه بدر جمعه النداف3000611005953752

90.57ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمه حميد ياسين البناي3010114011673753

91.44ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمه خالد فالح العازمى3001210007493754

83.6ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمه صالح ناصر العراده الخالدي3010117005463755

78.21ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفاطمه فيصل حسن صالح3000515010613756

84.72ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيفجر مالك جواد الحسين3000626004793758

69ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيلطيفه عبد هللا عبد اللطيف الفايز3001225005343760

75.77ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيلميعه طالل عبدهللا السالمى3000517001323761

87.89ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمريم حمد فالح الختالن3000321000273762

78.71ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمريم محمد بشير نصيب3001127001963763

77.45ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمريم منصور سليمان العثمان3000531006753764

94.75ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمريم هشام جواد حبيب3001020002333765

80.53ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمنار على ابراهيم البلوشى3000502003553766

88.93ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمنال على سعود العازمي3010127002063767

80.23ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمنى خالد عبيد الميع2980317001273768

80.83ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمنيره راشد سليمان الصيخان3001126006033769

81.75ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيمنيره مبارك فالح السبيعي3000829009623770

70.34ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينور عادل عباس محمد3010115004053773

94.56ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينورة عبد الرحمن محمد الخميس3010110007343775

78.69ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينوره ابراهيم سعد الحوطي2960130011713776

71.7ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي سعودينوف احمد ياسين ابو عطى3010101014023777

73.62ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتينوف خالد عبيد الميع2991015004333778

70.26ناجحاألدبيبيان الثانوية للبنات حكــومىحولي كويتيهديل علي ماطر الرشيدي2990317006233779

71.24ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيأطالل زيد سالم العازمي3000515000693802

77.81ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيأمينه أحمد حسن محمد3001216011063804

80.34ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيجنان فيصل عبدهللا محمد3000621002393808

72.57ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيحوراء عمار على صرخوه2990923005433809

83.83ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيخديجه احمد عيدان عبدهللا عيدان3000301001893810

78.91ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيرغد باسل عباس العلي3000727002623811

65.89ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيرهف فهد محمد السردى3000727009833812

70.25ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيرهف محمد عبد هللا الحياني2990514010813813

95.14ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيريهام راشد على الرقاص3001227001813814

87.32ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيزينب عبد هللا جودى درويش3000529004943817

87.52ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيزينب منصور عبد الرسول المطوع3000523000423818

80.33ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيساره موسى محمد الموسى3000117008833819

82.91ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيشوق منصور جطلى العازمى3001014000673820

87.83ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيشيخه عبد الهادى جابر النعمه3000625011393821

71.9ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيطيبه احمد على الشطى3000704007173822

68.36ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيفاطمة اسامه عبد هللا المطوع3000506007113824

62.69ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيفاطمه اسماعيل حيدر مراد2990616003323826

85.38ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيفاطمه سليمان محمد جمالى3001218000683828

73.42ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيكوثر عيسى عبد الرضا البلوشي2990623000243829

84.92ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيلجين عدنان حسن المهنا3000222005773830

71.09ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيمريم عبد اللطيف عبد الرحمن المزين2980910000263832

83.73ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيمريم على جواد المهدى3001129003313833

84.77ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيمريم على مطر خير هللا3000818009353834

61.54ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيمريم وليد محمد الهندى2970825006063836

75.89ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيمعالى بدر صغير العازمى3000630001683837

84.48ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيمنى محمد يعقوب الحمدان3000408010933839

81.6ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتيموضى عبد الرزاق عبد اللطيف الربيع3000621002123840

72.98ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي مصرينادين نجيب ابوجندي محمد الشلقاني3000531010883841

78.83ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتينور جاسم خليل الشطي3000525001673842

83.4ناجحاألدبي فبراير الثانوية للبنات 25. ثحكــومىحولي كويتينور يوسف يعقوب غريب3000425013183843

73.56ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيأريج طالل عبد الوهاب الرقم2991015009193871

90.14ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيأنفال جاسم مصطفى صادق3000716005183872

94.58ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيأنمار مهدى محمد جمالى3000928010793873

63.79ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتياسراء عدنان عبدهللا بن عيد2990418010223874

94.71ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي مصرياسراء محمود شعراوى حافظ3000509017413875

94.87ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتياالء جمال منصور الدالل3001016007633876

83.59ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيانفال خالد صالح العوضي3000705008223877

74.36ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيبتول حسين سيد عباس سيد علي3000426004473878

73.71ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيبتول خليل عباس باقر3000727006413879

70.05ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيبتول محمد حسين القالف3001217003663880

82.85ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيبدريه نبيل خالد العبدالغفور3000817008973881

76.89ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيبدور عادل عبد الرضا مسكتى3000322001753882

66.1ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدانه خالد احمد المانع2980520000583883

70.28ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدانه خالد فاضل فيلكاوي3000318000993884

76.92ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي غير محدد الجنسيةدانه شمالن خلف العيالن3001218013273885

86.86ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدانه صالح محمد التركى3001128004963886

68.06ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدانه فهد راشد ادريس3010204002973887

69.63ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدالل خالد احمد المانع2991023002223888

77.3ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدالل عدنان أحمد الشطي3000401007053889

79.48ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدالل فارس هادى العنزى2980705016223890

93.99ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي مصريدينا عبدالرحيم مصطفى علي2990531015683892

71.42ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيزهراء محمد علي بلوشي2990921005173893

78.42ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيزينب عادل عبد الحميد الموسى2990717003613894

72.8ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيساره عذبى سعيد حسن3000310001633895

83.08ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي سوريسماح سامر اللحام3010101059053896

75.57ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيسميه على فهد التويجري2980524010543897



73.82ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيشوق عبدالعزيز منصور المهيني3000410001753898

72.98ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيشيخه احمد عوده العسعوسى2981028003373899

71.34ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمة مشعل راشد االستاد3000621009923900

77.14ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمه أحمد محمد اشكناني3000603002023901

89ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمه حمد عيسي البلوشي3000904005383902

94.91ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمه سالم عبد هللا العجمى3000715012883903

87.24ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمه فاضل عبدالرضا الشطي3000809001093904

83.72ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي اردنيفرح محمد خير عبد الكريم عبدهللا3000309006373905

77.27ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيلطيفه عماد علي سراب محمد2990126007233907

80.55ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيلولوه وليد يوسف الربيعه3000523006243908

69.11ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمريم محمد عامر المسباح المريخي3010201010433910

87.05ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي عراقيمريم محمود يوسف العزاوي3001020007943911

77.02ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي يمنيمها فيصل محمد حسين3000311016933912

80.52ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيموضي حمد محمد التركي3000820004543913

94.17ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي مصريندى عبدالعظيم رفعت عبدالعظيم3000802016583914

74.59ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتينوره حسين محمد الفهد2991113001443916

85.4ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيهيا عبد الرزاق عبد الرحمن العبد الرزاق3000819013653918

77.03ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيوالء عدنان عبد هللا بن عيد2990418010143919

82.99ناجحاألدبيالجابرية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيوله شايع سعيد الكدارى3000710012673920

63.71ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيأفراح خالد خلف ابداح اقريعيط3010303002733941

65.34ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتياستقالل فيصل سعيد سالم احمد2980505000243942

75.32ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيجود مشعل محمد عبدالرحمن السرهيد3010201014223945

77.9ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي عراقيدالل خالد ثامر بدع السعدون3000306012233946

72.12ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيرتاج طاهر شاطر مبارك طاهر3010101003543947

83.67ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيريما وليد ابراهيم حمود الغنام3001031001643948

77.8ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيزهراء على ابل حسن محمد حسين2970602014453949

72.44ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيزهراء على سيد مصطفى حسين جالل2990423001583950

67.59ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيزهره يعقوب سالم يعقوب الشامي2980429002473951

89.01ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي ايرانزينب على رضا  شهرياري كوتك3000722011053952

81.27ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيساره محمد فرج فهاد النويعم2990708004163953

78.25ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيشهد منصور جمعه محمد الكعاك3000925009543956

69.87ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيشوق فيصل عبد المعين أحمد الحربى3001208013333957

81.13ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيشيماء جمعان راشد محمد الهديه3000928008423958

86.93ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيطيبه أحمد سعيد خميس البدر3001120007043959

74.99ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمة الزهراء عدنان محمد عبدهللا البلوشي3000612004733960

94.33ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي لبنانيلطيفة احمد على قاسم حجازى3010124002113962

76.78ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمايا صالح عبد العزيز عبداللطيف العثمان2980419008863963

89.36ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمريم داود محمد عبدهللا الكندري3000709000923964

69.38ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمريم عادل موسى راضي مشارى2990321006543965

73.23ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمريم هانى حسين صالح المطوع2990404001553966

91.94ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتينعيمه سيد محمد سيد أحمد سيد ابراهيم الصالح3010311013723968

76.69ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتينوره نواف خليل ابراهيم البناي3000502005313969

84.51ناجحاألدبيسلوى الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيوسميه خالد محبوب شهاب الحقان3000316010733970

90.54ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيآمنه سمير خليل بوحمد3010108008363992

90.38ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيآمنه ياسر خليل محمد3000604006923993

88.37ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيأبرار محمد عبد الرحيم عطيه3000606002563994

92.46ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيأسيل يعقوب يوسف حسين3000629011083995

77.32ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيأفراح مجيد حميد بوصفر3000317000633996

91.6ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيالبتول محمد عبد المحسن الموسى3001230004863997

93.48ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيالزينه جمال عبد هللا الحبيل3001226008343998

78.26ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيالهنوف بدر صالح العنزي3000726005363999

91.14ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيايمان عادل طاهر بوحمد3000811008164000

77.52ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيبتول عماد عبد هللا الحمراني3001104003334001

69.5ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيبدريه أحمد عبداللطيف اليعقوب3000130002744002

89.29ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيحور حامد على الفيلكاوي3000709005514003

69.96ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي بحرينيدانه جابر محمود محمد علي3000707002344004

87.52ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدانه جاسم سليمان الجاسم3000421005144005

72.72ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدانه حسن صالح العلي3010106002364006

86.82ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدانه حماد علي العميري3000829002844007

64.31ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدانه عادل ابراهيم االنصاري3000401010114008

77.74ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدالل بدر منصور الذويخ3000606000614009

79.53ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدالل رشيد خليفه الهايف3000816003434010

84.37ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيديمه سعود صالح الضمير3001125007174011

86.76ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيرزان داود سعد العليمي3000506006584012

93.59ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيرزان محمد ابراهيم الرباح3000529000134013

76.61ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيرغد عبدهللا احمد االبراهيم3000822000344014

70.65ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيرهف نجيب محمد بوكبر3010301003944015

84.85ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيروعه انور خالد العياف3010120009474016

85.93ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيريم ابراهيم عبدالرزاق السيد ابراهيم الطبطبائى3000513003824017

84.41ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيزهراء عبد العزيز ابراهيم شمو3010110001014018

90.12ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيزهراء فايز موسى االشوك3000604003694019

65.64ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيزينب هاني أحمد العلي2991127005454020

86.01ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيساره بدر محمد الحشان3000821008854021

73.63ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيساره شريف محمد الهاشمي3001005002854022

96.41ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيساره عادل نعمان الريس3000705012944023

79.49ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيساره عبد هللا عبد الحميد الروضان3000703013724024

80.49ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيساره عبد هللا مرزوق المعتوق3001229004234025

79.24ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيساره على عبد العزيز حسن3010116004654026

80.36ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيشريفه مشعل عبد هللا مال هللا3001105012064028

91.36ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي سعوديشهد جمال عيسى الدايل3000623004764029

75.56ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيشهد عبد الرحمن يوسف البكر3000911001584030

77.34ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيشوق جاسم على القبندى3010129007424031

74.66ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيشوق محمد رمضان الكندرى3010228005934032

80.76ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيشيخه عماد عبد هللا الشراح3001022005854033

80.63ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيشيخه نواف محمد الخالدى3010222010214034

73.05ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيشيماء احمد صالح البصرى3010123012484035

77.16ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيضحى مبارك صقر الجيماز3010211000424037

89.52ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيطيبه مشعل علي المجرن3001208004884038

93.74ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيطيبه ناصر خليفه الجاسم3001225005424039

85.84ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيعائشه صالح محمد الخضر3000702002134040

71.98ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيعاليه خالد كاظم عثمان3010210001134041

91.82ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيعذاري سالم عبدالعزيز المناعي3000505011584042

73.63ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيغزالن محمد عبد هللا العمار3001017009324043

76.53ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمه أحمد عيسى الخضرى3000621004074044

91.73ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمه ابراهيم سليمان ابراهيم عبدالعزيز العبيد3001204000974045



94.47ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمه جواد أحمد علي3000510008494046

82.73ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمه عبد هللا سليمان الستالن3000418005784047

74.94ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمه ياسر علي الشمالي3010106004044048

82.81ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفجر ناصر صقر بوسعده2991011002534049

64.9ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفرح سامى يوسف الهولى3000515007124050

71.09ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفرح محمد عبدالرحمن القبندي3010123005364051

79.48ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيلجين عيسى عبدالرضا بلوشى3000401001074052

82.21ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمريم خليل حسين عابدين3010127008124053

84.41ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمريم محمد صاحب اكروف3001117009874054

81.13ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمريم مشارى عبد المحسن الجليبي3001007008184055

79.92ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمنيره عبد الرحمن على البصرى3000329002434056

95.74ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيموضى خالد ابراهيم حذيفه3001005006994057

69.36ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتينسيبه محمد ابراهيم الفيلكاوي3000324004924058

74.48ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتينور بشار احمد يوسف3001014015454059

70.94ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتينور عماد سالم المطيري3000909002844060

77.43ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتينوره حمد عبدهللا الصالح3000427002614061

71.13ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتينوره علي صالح الحامد3000803004964063

79.56ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتينوره محمد ابراهيم المذن3000607012174064

69.11ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتينوره مساعد مبارك السليمان3000408003494065

80.02ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيهاجر عماد ناصر عبدالجليل3000603001654066

92.28ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيهند جمال عبد الرحيم العوضي3000816004234067

88.64ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيهيا جمال سليمان المصرى3001201004814068

76.46ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيهيام محمد صالح المذن3000823004734070

96.85ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيوسميه راشد مرزوق مبارك3001212014874071

93.96ناجحاألدبيمارية القبطية الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيوسن صالح طامى المطيرى3010213008614072

68.53ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيآيه عبد هللا حسن باقر3010221005974101

81.92ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيأريج جاسم محمد الغنام3000402001914102

86.06ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيأريج محمود صالح المكيمي3000426006154103

83.55ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيأسيل انور مهدى القطان3001128004884104

84.9ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيأنوار على عباس رمضان3001118002244105

68.62ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتياصايل محمد عتيق العتيبى3010221012314106

84.79ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيالريم فهد عبد اللطيف بورسلى3010303000974107

81.71ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيالزهراء محمد احمد الشمالى3000326006894108

84.84ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيالفجر عادل طالل الفضلي3001008012644109

83.21ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيالمها فهد عبد اللطيف بورسلى3010303000894110

66.13ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيبدريه سعد بدر بوهادي2991227005064111

86.88ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيبدريه ناصر بدر العنجرى3000611005794112

73.03ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيبدور وليد عبد اللطيف المال3010122003244113

97.27ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيبشاير وليد صالح الطواش3000821002364114

80.42ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيجنان عادل عبد الرحمن الدليجان3000624007764115

92.82ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيجنى محمد شمالن البحر3010202001484116

71.51ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيحوراء جراح أحمد سيد يوسف2990116001664117

75.69ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيخديجه على حسين حسن الفيلكاوي3001014002354118

87.74ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدانه أحمد عبد العزيز الفليح3000729003364119

74.23ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدانه سعد عبد المحسن الخبيزى3000314002124120

76.95ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدالل أحمد مساعد الحداد3001012010174121

68.9ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدالل اسعد ابراهيم الجسار3010308008684122

84.14ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدالل عادل حمزه كندري3010223005484123

70.82ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدالل عادل عبد اللطيف السويدان3000916010084124

80.42ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيدالل وليد خالد المسلم3000508004494125

74.91ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيرتاج احمد عتيق العتيبى3000630004244127

69.16ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيرزان نواف جمال خليل2990806009444128

81.27ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيرهف يوسف أحمد الصرعاوي3001130003274129

85.99ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيريم صقر عبد هللا الغرير3001008000344130

73.93ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيريم فهد جبار المطيرى3010118002054131

80.83ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيريم يوسف عيسى سويد3001217014494132

86.17ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيسارة وليد ابراهيم الماجد3000607011024133

74.03ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيساره بندر عبيد المطيرى3000701003784134

73.19ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيساره عبد هللا عبد اللطيف العبيد3000805007114135

87.04ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيسبيكه حمد خلف السميري3000830004054136

82.55ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيسماء محمد سالم الرمضان الهاجري3000608008644138

87.63ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيشهد طالل يوسف الزعابى3010315004454139

85.69ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيشيخه محمود جواد الحسين3000729008384140

72.46ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيشيخه هادى فهد الحساوى3001018004314141

71.42ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيعائشه عبدالوهاب عبدهللا بن ناجي2980813000414142

95.41ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيعائشه وليد عبدهللا الصانع3010123005444144

82.73ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيعاليه عدنان عبدالوهاب التمار3010304003464145

90.92ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيعبير عبد هللا عبد الرحمن الكندري3000502004194146

77.58ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيعذوب خالد عبد العزيز سالمين3001228003694147

85.4ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيغنيمه سليمان محمد الرفاعى3010206003524148

76.33ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمة عبدالرحمن سعد المعوشرجى3000117001544149

73.59ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمه بدر سليمان الصقعبي2990407002624150

82.24ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمه جاسم محمد المحورفي3010104001624151

72.87ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمه حسين حسن كمال3010301001594152

94.57ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفاطمه سعد سلطان المزعل3001106007654153

69.02ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيفوزيه عادل عبداللطيف السويدان2971115004384155

72.85ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيلجين علي حسين البدر3001101006564157

93.68ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيلطيفه محمد عوض دوخى3010306002174158

67.43ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمروه حبيب حاجى القطرى3000712000554159

91.46ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمريم أنور خلف صقر الخلف3001125004934160

66.17ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمريم سعود سليمان العجيل2990829006094161

81.53ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمريم صالح مطر العنزي3000526004834162

93.21ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمريم عبد هللا شاكر دشتي3001219009074163

76.64ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمريم عماد عثمان مال هللا3000214006224164

71.62ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمريم ماجد صالح العطار2990526002854165

84.75ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمريم نجم عبد هللا الزقاح3001215003214166

70.78ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمريم ياسين محمود جراغ3001217001554167

77.29ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمالك ناصر بدر غريب3000830006244168

80.98ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمنار أحمد يوسف البحوه3010111003564169

80.43ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمنار جاسم حمد البصيرى3000925009624170

88.8ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمنار عبد الهادي حسين الوهيب3001216008594171

86.01ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمنال عادل حمزه كندري3010223005214172

93.43ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيمنيره سامي محمد الدخيل3000803008324173

75.85ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيموضي أحمد جاسم القطان3000705003984174

93.35ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيندى خالد عبد هللا الخليفى3000512004884175



85.61ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتينور فواز علي الهذيل3000410005894176

79.6ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتينور موسى ابراهيم النجاده3000619001114177

82.99ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتينور وليد ناصر احمد3000205007524178

82.22ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتينورا فيصل عبد العزيز البالول3010113006064179

68.46ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتينوره فاضل راشد الفقعان3000614001684180

82.57ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتينوره فيصل عبد العزيز اسنافي الفالح3000924004514181

78.24ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيهيله ناصر فهد الراشد3000728002044182

88.54ناجحاألدبيفاطمة الصرعاوي الثانوية للبناتحكــومىحولي كويتيوسمية عبد العزيز محمد البطى3000517005544183

77.08ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي كويتياحمد  جاسم  محمد  محسين2861230009634211

84.33ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي كويتياحمد  سالم  مهدي  الشماع2860414010934212

68.2ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي كويتيحسين عبد الحميد حمزه عبدالعزيز2930617001924213

61.7ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي كويتيحمد سامي عبدهللا السريع2951110003464214

72.9ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي كويتيحيدر محمود حسين محمد2840224013394215

71.22ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي كويتيعبد الرحمن نجم عبد هللا حيدر2940407000324218

86.25ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي كويتيعبد هللا على هالل الدوخى2850615004064220

75.94ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي كويتيعلي حميد احمد الهندياني2980118006494223

61.09ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي اردنيفيصل مشرف عبد المعطى المهيد2980117007014224

77.03ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي كويتيماجد موسى راشد بنيان المطيري2920622011714225

78.42ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي كويتيمحمد  علي  هالل  الحربي2740907011074226

69.14ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي فلسطينيمحمد أيمن احسان حسن االستاذ2960603007724227

84.58ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي كويتيمحمد صالح محمد الحرز2900711013414229

68.32ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي كويتيمحمد علي راشد القالف2800707004234231

69.69ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي سوريمحمد وليد محمد ايمن اللبابيدي2980115019564232

75.96ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي كويتيمحمد ياسين مهنا المهنا2820425015224233

89.83ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي كويتيناصر  عبد االمير  عبد الرضا  البناي2810829004274234

77.76ناجحاألدبيمركز فرحان الخالد الثانوي رجال مراكــزحولي كويتييعقوب فهد يعقوب المعتوق2951012003524236

75.39ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيأبرار يحيى سلطان دهراب2890817014494261

87.17ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيأمل صاحب أحمد الرشيد2820619003934262

70.08ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي سعوديأمل طارق يوسف األحمد2920217015084263

73.08ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كنداأميره أحمد جواد2960701012324264

82.92ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيإسراء عبدهللا محمد الطليحى2900807005494265

79.83ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي تونسيإيمان محمد بن عبدهللا الدوس2880811017134267

61.69ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي سورياسراء رائد محمود2941123006374268

80ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتياسراء مبارك فالح بحار2861026020094269

72.66ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي لبنانياعتدال محمد حسين حمود2970111002774270

66ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيامالك صالح عبدهللا الشبو2901012003094271

78.5ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتياميره براك عيد العليوي2870409018754272

90.63ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيايمان محمود غلوم عبد هللا2830327012184273

79.73ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي عمانيجمانه احمد عبدهللا البلوشى2941111001314275

77.49ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيجنان جابر احمد خشاوى2960925007524276

76.27ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي سعوديحنان صباح سرحان خشفان2920123011744279

84.25ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيحوراء محمد حسين اشكنانى2950602011474280

76.17ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيخديجه حسين عطيه العطيه2870827013294281

79.95ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيدالل على مزيد العازمى2960224003854282

94.71ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيدالل عمر عثمان محمد2850310014624283

85.21ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي لبنانيرزان مروان مصطفى المحمد2970907010614285

90.33ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيزينب حسين ابراهيم البالم2821007015314289

88.78ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي اردنيسارة محمد خير عبد الكريم عبد هللا2910202009424291

90.92ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيسكينه محمد عباس باقر2880827004274292

77.58ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيسلمى راشد محمد العازمى2920512004134293

71.01ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي بحرينيسلوى عبد الكريم فاضل حسن المنصوري2980715000584294

71.98ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي لبنانيسيرين يونس شبيب2950201020214295

77.87ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيشمايل أحمد علي العازمي2950907003184296

67.14ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيشهد بدر عادل المانع2970727000494297

67.78ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيشوق مذهل طلق العازمي2920120005584298

79.5ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيشيخه فاضل عبد الرحمن الكندري2870913011244299

65ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيشيخه ناصر عباس حسن2960331004764300

60.33ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيعذاري ناصر حمد الشيخ مساعد2860901018044302

66.71ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي عمانيعهود سبيت جمعه السنانية2760218012344304

64.76ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي فلسطينيغدير عماد محمد القيشاوى2950813002594305

77.74ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيفاطمة محسن احمد دشتي2930115005634306

81.95ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيفاطمه احمد حسن درويش2850404004814307

79.17ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيفاطمه احمد علي محمود2950227000844308

64.08ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيفاطمه خالد اسماعيل المطر2880211000224309

61.4ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيفاطمه عبدالنبي اكبر محمد2981028011374311

73.35ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيفاطمه وليد دويان الشمرى2940519011124312

62.74ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيفجر عبد الجليل حسين القطان2910711001914313

77.25ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي اردنيفيروز فرج منير العتيبي2930405007144314

69.61ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيليلى عصام بدر البصاره2920422001394315

85.22ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيماجده احمد محمد يعقوبى2750629006644316

77.22ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيمرام خليفه محمد بوعركى2981112004724317

84.42ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيمريم جاسم ابراهيم الخضر2890317007634319

70.99ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيمريم نصار ناصر العازمى2920717001674320

81.59ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيمريم يوسف صالح بويابس2950801003864321

84.3ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيمشاعل عبدالكريم ادريس المنصور2860613014954322

88.5ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيمنيره سعد ناصر الطراروة2860928014174323

85.25ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيمنيره صالح عيسى بويابس2890703010364324

85.6ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي مغربينعيمه   جريبه2750407056734326

79.15ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيهدى محمود ضاعن السمدان2940818011394327

70.34ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيهديل خالد ابراهيم عبد الرحمن2910508004044328

86.83ناجحاألدبيمركز مشرف الثانوي نساءمراكــزحولي كويتيوصال دعيج خليفه الموسي2870120001564329

62.27ناجحاألدبيمدرسة حولي ثانوي منازل بنينمنــازلحولي فلسطينيخالد وفيق عزت عبده3001006002434352

77.52ناجحاألدبيمدرسة حولي ثانوي منازل بنينمنــازلحولي كويتيضاري مزعل ابراهيم مزعل الشمري2930208001974355

69.65ناجحاألدبيمدرسة حولي ثانوي منازل بناتمنــازلحولي كويتيجمانة محمد ناصر اسد على2940730003154399

80.43ناجحاألدبيمدرسة حولي ثانوي منازل بناتمنــازلحولي سوريريمان نبيل النساف2970703015114405

75.74ناجحاألدبيمدرسة حولي ثانوي منازل بناتمنــازلحولي كويتيزهراء حسن محمود حسن2971217006794406

80.53ناجحاألدبيمدرسة حولي ثانوي منازل بناتمنــازلحولي كويتيسهام قاسم عبدالكريم رمضان2641010005434412

87.48ناجحاألدبيمدرسة حولي ثانوي منازل بناتمنــازلحولي سوريفاطمه احمد نهار2970103017554417

69.83ناجحاألدبيمدرسة حولي ثانوي منازل بناتمنــازلحولي مصريفيروز اسامه محمد  احمد3000901022154420

78.89ناجحاألدبيمدرسة حولي ثانوي منازل بناتمنــازلحولي مغربيمريم بو يحياوي2900301036154423

80.04ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيأحمد ابراهيم عايد فرحان3010311009514531

80.49ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيبدر ناصر منور العارضي3001216003734534

69.15ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحسين محمد حسن العباد2980403002994540

77.84ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحمد مشعل صاهود المطيري3000403005394541

91.46ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد محمد عرهان الرشيدي3000711011534547



73.89ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسامي رجا ادغيم الديحانى3000227004244549

81.5ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسعود محمد فهد المطيري3000405005814553

76.36ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسلطان ذيب علي المطيري3000617012434554

78.44ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةسعوديسلطان مزيد عطاهللا المطيري2991005003784555

91.23ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسلمان عبد هللا مناور المطيري3000802003484556

71.31ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةسعوديسلمان عويد سلمان الظفيري3000531005794557

96.25ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيصالح مجبل صالح المطيري3000619012964558

73.43ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيضارى احمد عبد الكريم العيدان3000209003264559

71.53ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعامر مساعد محمد الهزانى3001112011414560

79.12ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن سالم محمد المطيرى2990403010774561

74.69ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد العزيز سلطان واصل المطيري2990502002534562

69.42ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا جديع حسين المطيرى2990204009324563

84.64ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الهادي فهد عبد الهادي الردعان3010114001134567

80.82ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعمر فهد بدر العتيبى3000518000454569

71.37ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد حمود طلق العتيبى2991002000684577

77.49ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد سعد محمد النمالن3000405005064578

67.84ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد فهيد عبد هللا الظفيري3000203003554582

77.38ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمطلق محمد حمد الهاملي3000405003974590

73.14ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيناصر الحميدى عباد العدوانى3001231005594592

86.32ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيناصر حمود فهد الحمد3010103009114594

64.92ناجحاألدبيجليب الشيوخ  الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتينايف عبد هللا عماش الديحاني2990527013184595

72.84ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيأحمد حمود مشوح الرشيدي3000913009934621

77.02ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيأحمد فيصل أحمد رمضان3001129004034622

75.63ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيابراهيم محمد عبيد الديحاني3010311006014625

86.15ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتياحمد محسن عطاهللا المطيرى3000824001244627

77.93ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيبدر بجاد محمد المطيري3000530009814628

69.06ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيبدر فازع بدر شرار المطيري2990908009744630

75.36ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيبدر ناصر ارشيد الرشيدي3000305002624632

72.72ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيبندر موسى بركه النومس2990210002364634

76.72ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيبندر ناصر ارشيد الرشيدي3010212000274635

82.48ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيثامر خلف محمد المطيري3000530014154636

70.88ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيثامر سعد ماجد الدوسري3000917006554637

69.5ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيجاسر زايد عسكر الحربش3001207000814638

68.52ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحسين صالح حبيب الخياط3000203005744640

81.78ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحمود سالم مهنا الحياني3000629001724641

76.23ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد سعد حجي المطيري3010111010764644

69.72ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد عبد هللا عويد المطيرى3000429008294645

72.78ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد فهد شباط العفاسي المطيري3010112004374648

69.3ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد ملفى حمدان المطيرى3001010009874649

74.51ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد نواف ذاير المطيري3000902011684650

77.01ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد وليد خالد الرشيدي2990510008944651

70.69ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيراشد نادر مرزوق المطيري3001111014314653

71.35ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيراكان راشد دخيل الحياني3010127004174654

83.95ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيرشيد فواز رشيد الرشيدى2990710007284656

78.44ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسالم هذال سعد المطيري3001222010914658

71.22ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسعد محمد هميجان المطيري3000715010184661

68.77ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسعود نهار عايد الخالدى3001130010124664

76.61ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسلطان خالد عايض الديحانى3000401002894665

86.87ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسلطان مطلق ماطر البغيلي الرشيدي3000615004844666

86.92ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسلمان ماجد مرزوق العنزى3010218004014667

74.82ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيشافي خالد على الفيلكاوى3000128009154671

86.32ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيضاري خالد سعد السويط3000517006424674

68.83ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيضيف هللا خالد ضيف هللا الرشيدي3010203005364675

62.63ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةسعوديطالل عبد هللا غازي حمدي المطيري3000518008114676

77.2ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعامر مشعل عوض العنزى3000811010184677

67.14ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن ابراهيم فهد الزيد3001001010494678

89.62ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن سعود غانم المطيري3000908000214679

78.52ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن صالح مسفر الحيان3000907000984680

70.53ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن عزيز ناصر الرشيدي3000102010464681

72.55ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن عيد عبد هللا العازمي2991205011674683

76.1ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن فهد عيد الرشيدي3010115003844685

77.49ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن محمد أحمد العبد هللا3001129006064686

82.05ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد العزيز برجس سعد الحيالن3000409006144687

73.28ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد العزيز عبد هللا اجفين العازمى2981001012174689

79.22ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا بندر حمود الديحانى3001230007694693

66.94ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا عبد الهادى عبد الرزاق الخالدى3000525006264696

68.76ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا علي محمد الراجحي3000103007064697

82.71ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا فهد عبد هللا مسيلم2990109006344700

74.09ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا نادر مضحى المطيرى2990304006964703

69.2ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا يوسف عبد الرحمن خير هللا عطيه2990103013674704

71.46ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد المحسن عواض عبد الرحمن المطيري3000411004754705

77.93ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الهادى عبد هللا راشد الشنفا3001015015384706

87.25ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبدالعزيز محمد منصور العدواني3010213012664708

67.83ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبدالعزيز منصور فراج المطيري3000822010454709

69.84ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبدهللا خالد حامد المطيري3010121004894710

76.76ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبيد محمد عبيد الرشيدي3000701010124713

77.87ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةغير محدد الجنسيةعدنان احمد مطر عوده3000611017154715

65.77ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلى سهيل عبد االمير طه التميمي3010107003764716

67.8ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلي خالد عجمي المطيري3000430004194717

68.99ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلي خالد علي المطيري3000331004244718

79.21ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلي عبدهللا مسمار الجدعي2980725014664719

68.85ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلي مسعد سعد المطيري3000804004114720

72.09ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعمر سالم مبارك الراجحى3010131008434721

72.85ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعمر نداء سارى المطيرى2980403010054722

74.51ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعمر هزاع نهار العنزي3000629004124723

81.21ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعمر يوسف فالح العنزي3000916006544724

81.8ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفاضل مهدى نايف الفضلي3000428005534726

80.36ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفهد جمال عبدالعزيز الشومر3000917005914729

67.37ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفهد محمد هميجان المطيرى2990313004354735

76.39ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةسعوديفهد هزاع خليف المطيري2971107013934736

68.92ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفهيد ثامر عويض الديحانى3000925006714737

66.39ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفواز الحميدى محمد المطيري2980919012384738

75.55ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفيصل محمد الفى المطيري3001122009414742

68.37ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةسعوديماجد حمود ماجد المطيري3010206010134743

72ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيماجد طالل زيد المطيري3000715009714744



69.31ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد ابداح حسن المطيري3000815010114746

77.54ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد بداح حمود المسيلم2980804006224747

67.15ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد بركات شديد الديحاني3001021011574748

65.06ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد جديع مبارك الرشيدي2991025013744749

74.34ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد سعد مفرج المسيلم3001124008554751

86.44ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد شجاع غازي المطيري3001230002324754

78.29ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد شجعان سعود العتيبي3010104002854755

81.79ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد عبد هللا قرينيص الديحاني3000917009034757

77.25ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد على مطلق المطيري3000219007744758

69.38ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد فهد حمدان الرشيدى2980302012384759

72.9ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد مطلق الحميدى المطيرى2991111001774761

75.48ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد مناحي ناصر المطيري3000803009714762

85.76ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد وبران على السيحان2971217000464767

76.3ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمرزوق عبد هللا مرزوق المطيرى3010223001694768

67.39ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمشاري عادل مطلق المطيري3010207006954770

85.78ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمشعل جمال جدى الرشيدى2970420002284771

71.83ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمشعل سالم محمد الخشاب3000607008984772

72.99ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمشعل طالل شعوى المطيري2980813013784773

75.11ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمشعل فايز ثامر الخالدى3001017001314774

75.32ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمشعل فيحان عبيد المطيري3010304004694775

78.2ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمشعل منصور مشعل العتيبي3000530008934776

70.08ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيوليد خالد سالم عبد الهادي3010112004024779

80.23ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتييوسف أحمد محمد عمر ذياب الراجحي3000724003314781

76.16ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتييوسف حمدان ثامر الجمهور3000718002454782

75.84ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتييوسف عايض حمود الرشيدي2990123001224783

73.42ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتييوسف عبد العزيز خليفه زايد3000508004654784

87.2ناجحاألدبيعبداللطيف ثنيان الغانم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتييوسف محمد سعيد المطيري3010105006144786

69.98ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيالحميدي محمد الحميدي الرشيدي3000819006024816

72.75ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيالوليد سعيد مفلح حمد2990406010024817

70.79ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةسعوديبندر سالم مسعود العازمى2980424007014819

76.73ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيتركي شليويح تركي المطيري3000131002754823

75.46ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيتركي فهد محمد المطيري2990516011124824

70.59ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيثامر سعود شامان العازمي3000718006164825

74.39ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيجزاع دليم جزاع الهرشانى3000521009564831

66.3ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحمد بدر محمد الخالدي3000929007714833

65.49ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحمد جاعد حمد المطيري2980113003964834

63.17ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحمد عبد هللا سالم الشختلي3000505006224835

80.83ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحمد على عباس العنزى3000513011824836

72.8ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحمود ارشيد حمود الرشيدي3000814006674837

75.84ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحمود عبدهللا حمود العراده3000105015084839

77.92ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد بدر محمد المويزري3000411000964841

79.84ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد سعد دهام الرشيدي3000816006854842

70.67ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد منصور خالد الحربى2981112006324843

87.61ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةسعوديخلف نواف على الرشيدى3001216004534844

68.84ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيراشد نايف الحميدي الضفيري2991201010914845

78.63ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسعد جمال سعد العازمي3001113002624847

77.65ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسعد محمد سعد العتيبى2981208009714850

67.18ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسلطان فهد جراد الرشيدي3000911003934854

75.97ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسلمان مبارك دهام الرشيدى3001203003524856

70.31ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيصالح عواد سعد القضاع المطيري3000823012494857

71.94ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيطالل صنيتان صنهات الديحانى2970813009284858

63.6ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيطالل ناجي جويعد الظفيري3000501006454859

71.77ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن مثال شجاع المطيري2990601013474861

67.41ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن منصور منصور المطيري3001014013184862

65.44ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد العزيز انور حمد الرشيدي3000522003594863

76.84ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد العزيز حسن علي األستاذ2971101015824864

68.53ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد العزيز سعود حسين الرشيدي3000912009844866

67.81ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد العزيز كامل سعود السبيعي2990921008244869

65.98ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد العزيز مرزوق مطلق المطيري3000615001264873

73.21ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا بدر نشمي السويط الظفيري3000107012274877

64.59ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا خالد محمد المويزرى2990502004054879

64ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا دهش نهار أبا الخيل المطير2981208009044881

73.07ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا عبد العزيز محمد القحطانى2990522004334882

88.3ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةسعوديعبد هللا علي بالل الشمري2991015012924883

67.56ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا عويد عواد العنزي3010127003024884

71.22ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا منصور فدعوس المطيري3000711000384887

72.6ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلى مبارك سعود المطيري2990710009044894

75.08ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلي محمد بطاح الهبيده3000522013944895

71.84ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلي يوسف علي الدغيم3010104008324896

70.91ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعمر سعد مطلق المطيري3000604005964898

67.39ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعمر متروك حسن المطيري3001213009874899

65.07ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعمر محسن محمد العتيبي3000213003574900

72.95ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعمر ناصر علي الرشيدي3000305012064901

68.17ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعيسى فهد جزاء الرشيدى3000527004684903

67.97ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفهد حمدان صنهات الديحاني3000629005354904

62.78ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفهد سعد شداد المطيري3001029010234906

69.75ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفهد عايض دهام الرشيدي3001219005874907

72.24ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفيصل سعيد يحيى الرشيدي3000525004824912

66.58ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفيصل مرزوق غنيم الرشيدي3001203006434913

73.25ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفيصل مشاري صطام الدويش2991130000144914

70.45ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيالفي غنام مطلق الحربى3000723009124916

74.54ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيماجد عبد هللا مرزوق المطيري3000516006844917

77.83ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمبارك عادل مبارك الرشيدي3000828007694920

62.37ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمتعب الحميدى عبد الهادى المطيرى2971029004994922

69.39ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد أحمد محمد الرشيدي3010112002264923

79.41ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد بدر محمد المويزري3000411000614924

80.8ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد سعود حمود المطيري3010102010324927

76.64ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد فهد محمد الزعبى2990630003144934

69.45ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمزيد ناهض مزيد السريحي3001003010914941

82.59ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمساعد بدر ناصر الرويشد3001210009764942

69.99ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمساعد مفرح عوض الرشيدى3000707002264943

68.6ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيناصر نداء سعيد الرشيدي3000928009574952

65.24ناجحاألدبيالصباح الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتينايف فيحان رمثان المطيرات3010118000294953

67.77ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيأحمد ابراهيم احمد حسين الفيلكاوي3001213004344981

68.43ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيأحمد عبد هللا احمد الحسيني3000405002584982



74.99ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتياحمد محمد حمود الرشيدي2990525001614984

78.76ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحسن محمد حسن قمبر3010114000844986

77.73ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيراشد سعود عبد هللا المطيرى2990628009854987

86.32ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسعد الفي مطرف المطيري2991226011964988

69.62ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةسوريصالح محمد سليم3010101098424989

74.21ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا محمد عبد هللا مبارك3010212010624994

87.2ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةمصريعبد المنعم محمد منير عبد المنعم خليفه3000928012554995

69.43ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةمصريعبدالرحمن سيد فتحي مرغنى محمد3001104009074997

70.51ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبدالعزيز خالد خيرهللا مشاري3000220001964998

72.03ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبدهللا عبدالرحمن الهيلم الظفيرى2991202014044999

70.61ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةسعوديعلي عبدالحميد ابراهيم االحمد3010104007525002

72.52ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفهد عبد الرحمن فهد المضاحكه2990901005995004

68.81ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفواز نجيب يوسف بن عون2990918008375006

80.21ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد سعود محمد الشتيلى3000426005865008

82.45ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد عبدالرحمن عبدهللا المطيري3000325005145009

74.82ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد ناصر بدر المطيري3000206012625010

85.49ناجحاألدبيانس بن مالك الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمنصور محمد حسن األنصاري3000412010225011

73.31ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيأحمد حمد أحمد السويدي3000830007985041

73.12ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةسورياحمد خالد فارس الحريري3011203000235042

73.94ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيبدر عمر عبد الخالق البناي3000608012185044

70ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيبدر نواف خالد الزعبي3000724007885045

80.58ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيجراح رائد فالح المطيري3000809001255046

82.74ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحمدان سماح عوض الهلفي الرشيدي3000511006475049

76.88ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحمود عبد العزيز ناصر الجبري3000905011445050

74.29ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخلف عبد هللا حمود الفضلي3000807004495051

74.16ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسهو ناصر كريدي العجمي3001018000365054

93.48ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيصقر حمد وادي العنزي3000421002585056

67.4ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيطالل عيسى عبد هللا الفيلكاوي3001125005145058

65.19ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعايض منصور فهد العجمي3000418011915059

70.03ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن فايز عبد هللا معتق3010313000725060

69.63ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن محارب بجاد الرشيدى2990322008665061

75.49ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد العزيز خالد عبيد العتيبى3000814008195062

69.95ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا علي محمد الجاركي3000709003325063

64.51ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةصوماليعبد هللا محمد عبدى ديريا2990129008815064

71.89ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا مرزوق فالح العتيبي3000517011275065

68.48ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبدالرحمن ابراهيم اسماعيل مال هللا3010310010135066

94.78ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةمصريعبدالرحمن محمد عبدالمجيد أحمد جابر3000508004145067

71.83ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعمر ناصر بدر الرندى2990515005145072

71.33ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعيسى عبدهللا على االنصارى3000824010045073

76.6ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفالح جاسم مسير الخالدي3000806009665075

72.72ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفيصل فواز فيصل حجي سليم3000926005175080

77.1ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد جمال محمد الكندري2991110012835081

81.27ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد عبد الحميد عبد هللا البلوشي3000320005365082

68.13ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد علي حبيب الفضلي3000721003045083

73.7ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد عمر محمد العتيبي3010224007175084

73.77ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد مبارك منور الشمري2990603002155085

73.2ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمرزوق أحمد مرزوق العتيبى3001115008465086

77.12ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمساعد خالد عبدهللا الفيلكاوي3000406007855087

86.64ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمشعل فهد نايف الحربي3000909000655089

84.94ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمشعل وليد بدر الدعيج3000823013295090

64.4ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمنصور محسن منصور العجمي2980705002165092

80.01ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمنصور نصار منصور الركيبي3000908003555093

73.44ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيناصر حربي بجاد الرشيدي3010114001995094

61.07ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيناصر محمد عبدهللا العتيبى3001106001085095

72.32ناجحاألدبيحمود الجابر الصباح الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيوليد احمد مرزوق العنزى2990613007515096

71.73ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيأحمد عبد هللا فهد الحمد2990307002265121

73.67ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيأحمد عبدهللا ابجاد المطيري3000430005075122

77.62ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةمصرياحمد محمد نشأت محمد السيد3000129017245124

76.05ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيباسل صفوق مشعل الخالدي3000527008985125

68.59ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيجديان أحمد جديان ثعيان الرشيدي3000531001495126

74.48ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحسن خالد محمد الزعبي2980823010895127

69.58ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحسن عادل سيد جواد الناصر2991223001315128

74.79ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد راشد دلوم الدلوم3000506001645130

79.95ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد راشد فهد الدويله3010314006985131

84.77ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد رشيد محمد المويزرى3001212006015132

83.11ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد عادل الفي العازمي3010113004385133

82.33ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةيمنيزيد صالح زيد المطري2980113019115135

71.8ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسعد علي سعد الشليه3000731001545137

73.29ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسعيد مبارك فهد الرشيدي3000827010665140

76.79ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسلمان بندر نصار العدواني3000519002655143

76.08ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةغير محدد الجنسيةسليمان جعفر سيد حسن محمد3010205016025144

73.72ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيصالح محمد صالح عيد البرازى3000305005615145

64.83ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن طارق جاسم الشطي3001001007595146

79.2ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد العزيز محمد عيد الشمرى2990924001815148

69.39ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةسعوديعبد هللا رميض سرحان الخالدى3000512010265151

71.54ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا عبد العزيز حربي الزعبي3000617011555152

82.41ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةمصريعبدالرحمن ايمن صالح الدين ابراهيم البحراوي3000726006165155

81.72ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةعراقيعبدالعزيز عطاهللا هادي البدري3000530014585157

84.06ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبدالعزيز فالح حمدان المطيري3000616006375158

76.95ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبدهللا خليفه مبرد سماح العازمي3000411005555159

84.24ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةسعوديعبدهللا محمد علي المطيري2980913016545160

73.85ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعذبي فيصل عبد الرحمن البيدان3001113002035162

79.68ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةايرانعلى حسين عبداالمام شهركانى3000914008715163

70.61ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلى عبد هللا على الرشيدى3001202012665164

79.41ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعمر بدر الفي العازمي3000722001455166

86.76ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةمصريعمر حسن محمد المرسي3000923019635167

71.15ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفهد عبد الرحمن عوض العنزي2991006004835169

86.12ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفيصل سعود سعد المطيري3000621006695171

77.87ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمبارك على صلبى مطلق العنزي3001019009775173

71.98ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد بدر مبرد سماح العازمي3000806010885174

73.83ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد سعود جليدان الحمد3001118003715175

69.34ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد على حسين الكندرى3010131007715176

74.99ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد عوض محمد المطيري3010201008095177

78.87ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد فالح محمد الخنفور الرشيدى3000103010555178

88.67ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةمصريمحمود طه عبد العظيم محمد3001107010995180



81.11ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيناصر عبد العزيز عباس المناور3010204008795183

72.07ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيوليد سعود صالح العبيد3010108000865184

78.9ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتييوسف أحمد علي وبران السيحان3001206003555185

72.59ناجحاألدبيالمباركية الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتييوسف فهد سلطان العتيبي3001228002545186

74.24ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيأحمد خليل ابراهيم الدوسري3001207010925211

71.31ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيأحمد رشيد مطلق العدوانى3001101000825212

82.97ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيأحمد متعب مجبل الرشيدي3000414008815213

69.84ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةمصريامير احمد حامدعبدالفتاح محمد3000802016075218

74.98ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيباسل عبد هللا محمد المويزري3000618007945219

78.54ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيبراك مبارك محمد الثويمر3010311005995222

70.78ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيبندر انور سعود العنزى3001212011375223

77.13ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد مطلق محمد الرشيدى3001119005755237

73.66ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسلمان حمود سلمان الناجم2991024004345251

72.06ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيطالل جمال محمد العتيبى3001224008595260

88.85ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد العزيز مناحى سرور المطيرى3000629006315267

70.49ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا مسلم فالح العدواني3000525004745274

69.71ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد المحسن ناصر عبد المحسن الديحانى3010221002045277

79.68ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلى عبيد محمد الشمرى2970711005435285

67.51ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلى فهد على الشعله3010214000965286

78.3ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلي سالم نهار العدواني3000331007315288

68.14ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفارس مرزوق فهد المجاوب2960224002465294

88.83ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفالح أحمد فالح البصمان3010102003045296

78.57ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفالح يوسف فالح الخرينج3001025001155299

70.05ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمبارك عبيد عبدهللا الرشيدى3000913003875311

77.52ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد فراج عوض العدواني3000911014335317

82.37ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمشعل بتاع خلف المطيري3000923009015320

69.99ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمشعل فالح غازي البصمان2980307012085323

69.97ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيناصر شريده عبد هللا المعصب3000303010445332

66.96ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتييوسف خالد مبارك الصانع3000724005265336

63.02ناجحاألدبيابن العميد الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتييوسف ناصر حجي الهيفي3000908000725339

69.81ناجحاألدبيمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيبدر منصور سويلم الرشيدى3001005006485362

79.09ناجحاألدبيمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيصالح فالح ساري الثويمر3001215002685365

64.54ناجحاألدبيمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن المطيري3000831009835368

73.64ناجحاألدبيمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد العزيز هادي صالح الديحاني2990816001535370

65.43ناجحاألدبيمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا راشد مطلق المطيري3010123004215371

78.18ناجحاألدبيمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا سالم علي المري3000425002945372

84.07ناجحاألدبيمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا متعب ضيف هللا المطيري3010313000565375

81.79ناجحاألدبيمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبدالعزيز فهد مثال المطيري3000628011315377

76.1ناجحاألدبيمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبدهللا سليمان ناصر الرشيدى3000925010925378

76.01ناجحاألدبيمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفواز متعب مبارك الرشيدي3000903002975379

70.94ناجحاألدبيمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةمصريمعتز محمد محمود خالد2990621013325380

67.59ناجحاألدبيمرشد سعد البذال الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتييوسف داود سليمان حسين2980831007485385

75.23ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيأحمد بدر ناصر الظفيري3001112004485411

73.41ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةبوليفياأحمد صباح جباره طاهر3000401010545412

69.64ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتياحمد حسن عبدالكريم العنزى3000904010555414

85.35ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتياحمد مفلح عبد هللا الراجحي3000520010855415

79.88ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيباتل حمد باتل الرشيدي3000408008835416

70.38ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةسوريبندر حمد غربي الرحمه3000612003695419

74.06ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيتركي جزاع رماح أباالخيل المطيري3000811006485420

76.41ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيجاسم وضاح نوح المسباح3001223002925422

60.39ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيجراح فيحان مرزوق المطيرى3001230002165423

76.54ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحسين نورى عبد الشمرى3000928011915425

72.46ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد عبد العزيز محمد شمس الدين3000819001945426

76.54ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسعود سعد عبيد الديحاني3000621004665431

78.98ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيصالح ناهى محمد الرشيدى3001113007215433

93.95ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيطالل فهد ثنى العنزى3000822006595434

78.69ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن أحمد مبارك العواد3000806006595438

66.75ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن مطلق عبد هللا المطيري3000920014775441

73.09ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةغير محدد الجنسيةعبد العزيز يعقوب جاسم فهد3001210014855442

80.59ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا غازي تركي الشمري3000520013255444

66.68ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا نبيل عبد الرحمن ديوان3000922007595445

90.13ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبدهللا محمد ضويحي المطيري3000811000585451

75.38ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةغير محدد الجنسيةعلى بدر ناصر صغير3001019012325452

71.54ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلي محمد عبد الرسول عبد هللا3000917009545455

87.46ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعمر على حمود الخرينج3000701005975458

71.38ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفهد ناصر محمد العدواني3000403008545463

68.07ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةغير محدد الجنسيةمانع شمخى عوده قطامى3000407013245465

75.46ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد على محمد شهابي3000708012115467

74.93ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمرشد عادل يوسف الشمري3000825007315468

71.41ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيناصر بدر ناصر الهاجري3001116000115472

73.41ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتينايف منصور حمود ال عقيل2980831005885475

73.54ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيوجيه عايد فايز الكعمي الرشيدي2990328000795476

76.19ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةسعودييوسف شريد فتنان المطيري2990519015375477

78.72ناجحاألدبيسلمان الفارسي الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتييوسف مبارك سعيد الشهري3000415013325478

65.67ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيأحمد جابر على شاهين أحمد3000914003025501

85.47ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيأحمد حمد حمود مطلق المطيرى3000915002585502

73.65ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيأحمد عادل عبد اللطيف احمد المقيط2991003008355503

70.02ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيأحمد محمد نوح صالح المسباح2990526000745504

69.29ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيبندر خالد مطر عواض المطيرى2991019012025506

68.46ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيجاسم يعقوب يوسف عبدهللا محمد3010108008015507

75.33ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيراشد الفى مطرف محمد المطيرى3001225005185509

69.9ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسالم عيسى ياسين عيسي الصفران3000310008335510

77.93ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيطالل محمد حسن على باقر3010109009335512

82.28ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعايد غانم عايد غانم العراك المطيري3001108011455513

67.57ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن مطلق غازى راضى المطيرى2990429010335517

80.1ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبداللطيف فوزي حسن عبدهللا المعتوق3000422002325519

75.69ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبدهللا عادل رضا عبدالعزيز رضا3000910008865520

75.66ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعثمان مشعل عبد هللا خميس العنزي3000922005135522

80.77ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلى عبد الخالق عبد هللا نجم عبد هللا3001129009215523

80.84ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلى فؤاد احمد موسى المصيليخ3010118009935524

74.82ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلي حسين علي محمد الخرينج2990314005165525

86.67ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلي سعد على دغمى المويزرى3000422002245526

66.71ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعمر صالح جمعه احمد حاى3001203006945527

75.5ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعمر هشام سعود مجبل المجيبل3010223002815528

83.14ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفارس صقر فارس براك الرشيدى3001009007135529



82.83ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفهد أحمد كرم حسن علي3000821001645530

70.59ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد أحمد محمد هزيم الهزيم3000724006575532

88.7ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد خلف عبد الهادى مازن المطيرى3001204004685533

69.78ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد عبدالعزيز على حسين بلوشى3000117006135534

84.99ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد مسفر عبد هللا مسفر العتيبى3001102004035535

69.56ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد مشعل عبد العزيز احمد الخرس2981005004535536

79.73ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمشارى على سعود دغيمان المطيري3000311004475538

76.29ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمشارى فهد عبدالعالى الجبر2980703002735539

71.85ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمشعل نواف قطيم عيد المطيرى2980929005365540

65.34ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتيناصر بدر جاسم الصالح العبد هللا3000305004225541

70.05ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتييوسف خالد علي مطر الرشيدي2991101006425545

81.26ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتييوسف على احمد ياسين الشايجى2990620006465546

73.8ناجحاألدبيشجاع بن األسلم الثانوية  للبنينحكــومىالفروانيةكويتييوسف على عبد الهادى مرزوق احمد3000913004755547

86.11ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيبسام طالب حسين الحمد3000905001925573

72.85ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيتركى دخيل عبد هللا ابو رميه3001222010835574

72.46ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحسن محمد عبدالرضا القالف3010315005925576

63.57ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةغير محدد الجنسيةحمزه صالح عطا هللا الشريفي3000529010755578

75.35ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحمود سالم حمد السهيل3000822012725579

65.32ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد حبيب أحمد حسن على3010118009185580

83.41ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد زامل نايف الديحانى2990615009995581

72.1ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد عبدالعزيز خالد االنصاري2981203007745582

69.92ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسند حسن سعود الشمرى3010212012575583

68.29ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسويد على سويد عبد المحسن2990513010485584

94.47ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيصالح خالد صالح الغيص3000322004235585

65.11ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيضاري فهد مفيز العتيبي3000324002655586

65.61ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيطالل مزيد عبد الكريم المنديل العنزى3010130016425587

62.28ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا بدر هالل الشمري3001124007085588

77.01ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبدالعزيز ماجد مرضى العنزي2981112005285593

66.31ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبدهللا سعود عبدهللا الدارمي2990802004655594

85.7ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعمر عبد هللا يوسف االنصاري3000723004615597

64.66ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفهد مطلق فهد الرشيدى2981103001995599

86.14ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد فاضل محمد جعفر3000401005295602

74.04ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد مبارك ذريع الهاجري3000716007375603

74.35ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمشعل شافي بداح المطيري3001022009995604

82.25ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمشعل هزاع محمد العنزي3000712000985605

67.43ناجحاألدبيالراعي النميري الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيناصر نايف خلف العنزى3010123005875607

80.98ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيأحمد وليد محمد الربيع2990927011015632

80.4ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيابراهيم عبدالوهاب يوسف الصالح3001114005625633

68.47ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتياحمد خالد مرزوق العازمى2990420004975634

72.31ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتياحمد عبد الهادى ابراهيم الجدى2981004011565635

88.36ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيبادي فهد بادى المطيرى3000316005215636

68.91ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيبدر عبد الرزاق حجاب الحميدي3000423004445638

68.03ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيبدر عصام عبداللطيف العوضي3000628002195639

67.01ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيبندر أحمد باتل الرشيدي3000703004335642

73.09ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيتركى مصعب ناصر العتيبى3000522002365644

81.86ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيتركى مطلق عيد المطيرى3000810009115645

77.17ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيتركى ناصر كتاب العتيبي2981106008535646

64.47ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيحسين محمد حسين البلوشي2981018013545652

79.34ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد جالل هادي العنزي3000620012065658

91.08ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد طالل خلف الرشيدي3010104007445659

67.55ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخالد عايد شمروخ العازمي3000116014125660

81.04ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيخلف منصور خلف المطيري3000812004385665

89.61ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيراشد نايف صالح العدوانى3001123005715668

72.75ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسرور ضويحى سرور الرشيدي3000317006025670

82.52ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسعد بشير سعد العنزي2991223008795671

78.28ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيسعود فالح طليحان المطيري3010123012645675

72.48ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعامر حسن محمد المطيري3000415006715684

66.88ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعايض راشد محمد الشالحي3000904002555685

75.92ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن تركى حميدان الدلح3000305001075686

65.93ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن تركي عبد هللا المطيرى2990609007125687

66.79ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد الرحمن حمود مناور المطيري2991224000875688

65.8ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد العزيز فريح سعيد الرشيدي3000516011775695

67.61ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا احمد عبد هللا الحسينان2981001003295697

67.27ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا تركي عبد هللا المطيري3001024013795698

74.42ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا علي جابر مهنا3001203011875702

72.17ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا غايب حمد المطيري3001011009885703

64.51ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةسعوديعبد هللا مبارك مطر الحسينى2981016006325706

79.46ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا نايف عبد هللا المطيري3000923002665708

78.15ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبد هللا هشام صالح حسن3010220003855709

66.06ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبدالعزيز علي مبارك العازمي2991213010875711

67.91ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبدالعزيز فيصل صالح الحربي3000505000755712

72.23ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعبدالوهاب يوسف على عبدهللا الماجد3000915009445713

74.12ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعذبي عبد السالم ذياب حجي3001031004555715

82.82ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلى جابر فرج المهنا3000327006555716

82.78ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعلي عبد هللا فهيد المري3001106006935718

83.02ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعمر بدر سعد الديحانى3000619009635720

72.59ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيعمر مشعل مطر الديحاني3000611003175722

77.41ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفراج أحمد فراج العازمي3000628007295725

74.66ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفهد حبيب ابريم العازمي3000415009895727

77.36ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفهد سعد خلف المطيرى3000119011245728

68.47ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفهد طالل بدر الرندي2991030004835729

72.85ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفهد عطا هللا اذعار المطيرى3000408008915730

63.65ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفهد مشعل عوض الهلفي الرشيدي3000930002145731

69.21ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيفيصل خالد عبد الرحمن سلمان2981011006035733

68.12ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيماشع عزيز معزي المطيري3000220003215734

76.35ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمبارك متعب مبارك الراجحي3000602010015736

78.67ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمتعب عبد هللا متعب الديحاني3000328006645737

67.34ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد احمد عبد هللا الحسينان3000625001365738

68.05ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد جمال مرزوق العنزي3010129003395739

82.97ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد خالد عبيد العصيمى3000916004515742

74.82ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد عبد هللا محمد المويزري3001229004585745

69.95ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد فهد بطاح العازمي3000415010415747

62.61ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد فهد على العجمى2990424004585749

78.42ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد مطلق عبدالعزيز االبراهيم3010220005455750

76.17ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد ناصر عيد المطيري3010201003585751



68.17ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمحمد يوسف صالح الجاركى2980515002535753

71.8ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيمشعل خالد عبيد المطيرى3000118010945756

80.98ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتيوليد خالد عياد المطيري3001127008075763

81.91ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتييوسف داود سليمان الكندرى3000904014775764

82.75ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتييوسف محمد حجي مصب3001008003415769

64.08ناجحاألدبيلبيد بن الربيعة الثانوية للبنينحكــومىالفروانيةكويتييوسف وليد خالد السليم2980921002055770

92.19ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصريآيه نبيل يحيى شعالن3000410009765821

96.51ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصرياروى اسامه مبروك محمد3000525007225822

71.66ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتياشواق يوسف باتل الرشيدي2970902005235823

87.69ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيالعنود علي مدغم العازمي2991112007095824

87.09ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيالمها سعد مطلق البغيلي الرشيدي3010104012025825

89.14ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيالهنوف محمد فالح المعصب3000709009065826

95.05ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصريايناس محمد الجزيرى عبد العظيم3001017013615827

94.74ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةسوريتسنيم رشيد الجملى3010211013285828

91.03ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصريتقى عبدالغنى شعبان ابوالعنين3000806018545829

69.87ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيحامده عبد هللا محمد الخرينج3000120013045830

98.15ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصريخلود محمد سعد محمد سيد احمد3000429006775831

98.2ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصريداليا اسامه عثمان محمد3000603014835832

82.39ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيدالل طالل عبد هللا المسيلم3001129010195834

94.1ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصريدنيا منصور محمد عبد العزيز عوض3000916020275835

82.55ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيرشا عبد الرحمن عنيزان الرشيدي3000405008995836

71.99ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةسوريروان احمد عناد االحمد2980226009175838

77.55ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيروان علي حسين السنافي3001029004345839

94.55ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصريريم محمد عبدالفتاح السرجاني3000920023065842

86.24ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةبحرينيساره سمير جعفر يوسف3001120015985844

97.88ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصريساره شريف كامل محمد3010301018995845

88.2ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيساره فارس مبارك الشيتان3010115001735846

80.55ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيساره فيصل غازى المطيرى3001008005875847

93.95ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةاردنيساره ماهر مصطفى العدوان3000413016485848

75.69ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيساره محارب فالح الجسار3000528012185849

76.89ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةسعوديشيخه سلطان حميد الرشيدي3010223009515850

96.22ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصريشيماء عبد الحميد محمد حسن حمود3000816001755851

67.73ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيشيماء هاشم محمد عبد الرزاق3001212015085852

83.32ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيطيف عدنان محمد القحطاني3001112007635853

59.86ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيعائشه طالل صالح المولي2970620001885854

68.06ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيعائشه عبيد حميد الرشيدي2990830011465855

86.63ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيغاليه طالل سعد العازمي3000716008335856

85.94ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيغال مساعد خالد ربعي الرشيدي3000427008785858

92.77ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصريفدوى فؤاد محمود ابراهيم خليل3001216009475860

75.19ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيفرح فالح مرضي الرشيدي3000525010555861

91.86ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيفرح مساعد سعد المرشاد3000717004635862

85.76ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيفي عادل فالح الهيفي3000914000385863

79.09ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكنداليلى عدنان عبدالخالق محمد3001201009835864

80.03ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصريمرام محمد عزالدين3000820013695865

88.81ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصريمرام هشام سليمان ابراهيم3000816004665866

86.48ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصريمريم حسام الدين متولى يوسف3000612013885867

78.85ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيمريم مرزوق سعد الرشيدي3000525009765868

90.23ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيمريم نصار عليج المطيري3001124006365869

90.89ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيمنال أحمد حمود الغريبه3000402005895870

79.31ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيمنى عبيد أحمد العازمي3000327001375871

90.74ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصرينادين عزت يونس عبدالهادي حواس3010101040725872

82.84ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتينفود سعود عبد العزيز المذن3010129002755873

83.31ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتينوره حمد برغش الظفيري3000411012755874

88.34ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتينوف مساعد محمد غريب3000621000285875

82.73ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيهال نواف ناصر المجاوب3010105007375876

75.18ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيهيا ناصر بدر بن عيد المطيري3000222011235877

98.67ناجحاألدبيالفروانيه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصرييارا امين الديسطى الشربينى3010126008545878

92.13ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأريام صالح مصلح الرشيدى3000829011055901

82.39ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأسيل سعد عبد هللا العتيبي2980630004165902

83.38ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأطياف خالد دخين العدوانى3010314009625903

86.73ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأمل علي معزي الرشيدي3000718004995905

76.7ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأمالك محمد عبد هللا الكعمي3010128008135906

75.64ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيافراح عجمي سلمي المطيري3001016004135907

76.98ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالجازى فالح حجى الرشيدى3010226003215908

85.67ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالجود مليجان سماح الرشيدي3000927006495909

93.5ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالحور رشيد عبد هللا المعصب3000522006155910

89.69ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالعنود رشيد على المعصب3001224003225911

85.41ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيبدريه سعد محمد أبو قيض3010310000965912

79.83ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيبشاير فهد منصور الجنوبي3000630001255913

80.69ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيثنوا فايز عبد هللا الرشيدى3001201004225914

62.72ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيجوزه مطلق هزاع الرشيدي3000426002015915

90.9ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحبيبه خليفه زيد البصمان3001224013845916

83.51ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحصه سعود عبد هللا الشمري3000907010585917

84.17ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةسعوديحصه نايف ناشي العتيبي3000322017175918

89.2ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه أحمد شجاع المطيري3000326010835919

71.64ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه بدر عياد الرشيدى3000627007525920

84.99ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه مبارك عايض الرشيدى3000926005845922

72.6ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه مبارك عناد حطاب الهيفي3000924010755923

62.83ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدالل حمود ناصر الرشيدي2981214002755924

79.75ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدالل عادل عبد النبى مرزوق3001107013635925

80.88ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدالل عبد هللا سعد المرشد3000512005175926

96.32ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيديما مبارك الهيبي الهاجري3000507011845927

75.46ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيديمه سالم فالح الرشيدى3000103002475928

81.85ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيديمه مشعل مبارك العازمى3000918005335929

77.67ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرانيا عبد هللا مطلق الرشيدي3000111001245930

74.68ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرغد فهيد فهد الطشه3000929006675931

82.72ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرغد نايف مصلط السند3001211008035932

94.71ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرهف خليفه سلمان العازمى3001121005615933

74.67ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرهف راشد رجا الحصم الرشيدي3000206000915934

88.92ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرهف فهد محمد بو حديده3001004007435935

70.22ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرهف ناصر فهد العتيبي3010102010595936

72.05ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيروان صقر عوض الرشيدي3000604002895937

81.6ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيروز ناصر فالح الخرينج3000501001785939

70.84ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم على مصلح الرشيدى2980915009285940

69.5ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم نواف مرداس البصمان3001220001695941



81.05ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره أحمد سعد العدوانى3000603003335942

72.42ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره رشيد مطلق الغواص3000703011455943

89.57ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره طالل عبد المحسن الوطري3010303004095944

67.49ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره عبد هللا سعد عراده3010123001145945

67.94ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره علي رابح الرشيدي3000430002755946

71.25ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره نايف رجا العازمى3000909007355947

73.18ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره نواف مصلط العدواني3000608004935948

62.03ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيسعاد خالد عبد الرحمن المشعل2980527006955949

88.36ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشهد خالد عوض الهبيده3010312003465950

75.12ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةسعوديشيخه حسين على العوض3000601011155951

93.27ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعائشه عبد هللا مبارك الرشيدى3001010004935952

66.18ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةيمنيعائشه قاسم ناجى عبد هللا3001217005695953

79.57ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعاليه حمد حسن الرشيدى3001008005795956

88.88ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعاليه طالل عبد هللا الرشيدي3010309005435957

74.28ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغاليه موسى جحيل الرشيدى2981113009325958

85.02ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغزالن ناصر فالح الخرينج3010225005075959

74.3ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغال مبارك محمد المسيلم3010105010515960

82.85ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه أحمد بطيحان الرشيدي3000620014765961

73ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه ابراهيم ابراهيم المشوطى3000415000815962

83.92ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه حمد دليبح الشالحي3010310005635963

87.16ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه عبد هللا عبد الهادي الشالحي3001020010095964

85.77ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه عبدهللا فرحان البصمان3001023004555965

70.05ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةصوماليفاطمه عبدى جامع حسين2970215008995966

82.39ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه فالح طحيشل الخشاب3000816008965967

76.94ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفرح عادل فهد الدويله3000430009455968

85.87ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفرح عبدهللا فالح الخشاب3000815006925969

77.79ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفرح هدلك مبارك الرشيدي3000405001865971

82.5ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفي فواز حميدى العميرى3000317007415972

66.4ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيلطيفه حمد غريب الشمري3001014003745973

86.97ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةسعوديلطيفه راشد وحير الخالدي3000829012285974

87.49ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيليلى سليمان مطلق دعسان اعليه3000704001945975

69.5ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيليلى نايف فيصل الدويش2990807012355976

92.98ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم حمدان سعود الدغيم3000828007345977

70.74ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم علي راشد المري2990904009385978

84.94ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمضاوي مشعل مبارك الهبيده3000517010635979

89.21ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنار سعد مطلق المطيري3000511009895980

85.73ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنار وليد ناصر الرشيدى3000407004365981

86.29ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنال محارب عواد العازمي3001011001955982

78.42ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنيره سعود مرضى الرشيدى3000603010615986

78.38ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنيره غنيم فالح الرشيدي3000606004755987

69.37ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنيره فايز عايد المطيرى3001230010165988

81.93ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنيره فالح محمد الرشيدى3000414003555989

93.04ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنيره يوسف سليمان القرزعي3001020005325990

90.17ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمها نواف عقاب المطيرى3000705009025991

87.28ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمهره سعد حجي قطوان3000805004555992

84.18ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيموضي عامر خلف الرشيدي2991206006755993

82.64ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينور احمد دليبح الشالحي3001218002365994

86.63ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينور غنيم محمد الشهري3010129005825995

93.66ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينورا ثامر مسلط الديحاني3000211006115996

79.46ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره أحمد شبيب الرشيدي3001111007975997

88.65ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره عامر عبدهللا العتيبي3000823001155998

82.38ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره فهد طحيشل الخشاب3010124010115999

81.87ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوف بدر صنت الديحاني3000918010346000

80.88ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوف بدر متعب المطيري3000903003856001

85.58ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوف حمد علي بن حديد الراجحي3000629002876002

89.56ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوف عيد على الرشيدى3000601001636003

87.55ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهدى فهد دخين العدواني3010115009076004

87.78ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهيا سعود مناحي العنزي3010102006116005

90.6ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهيا محمد مبارك الخشاب3000821000846006

82.96ناجحاألدبيالرابية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهيا مطلق عبد هللا المسيلم3010220006926007

81.38ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأريج سالم حزام الدوسري3010101010826032

81.17ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأسماء ماجد مشعان الديحاني3000411015156033

79.82ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأماني زامل عيسى الشمري3000209009916034

66.82ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأمالك فالح نهار الديحاني3000727004736035

88.38ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأنفال فايز نزال الديحانى3010208007926036

87.4ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأنفال متعب عيد المطيري3000506003246037

86.4ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأنوار محمد فهد المطيري3010225006976038

85ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالبندري فالح مخلد المطيري3000602008856039

88.69ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيانوار راشد سعد العراده3001103007116040

91.92ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيانوار مرزوق صالح العدوانى3001212009786041

68.78ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيبدور غازى عبد هللا الديحاني2990705008516042

83.17ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيبشاير أحمد بطاح المطيري3001021005766043

86.32ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةسوريثناء عدنان ابراهيم العرفي3000503010766044

94.2ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةغير محدد الجنسيةجنان سعد مطر عواد3000412015326045

77.76ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيجنان عبد هللا أحمد بوعباس3010201001636046

78.52ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيجواهر طالب راشد المرى3000210002316047

81.36ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيخزنه خلف محمد الرشيدي3010207008556048

81.01ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيخلود محمد سعود المطيري3001022011746049

71.94ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانة ناصر هذال العتيبى2990602007596050

94.1ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه ثالب سالم الدوسري3000404016046051

86.72ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدالل غريب خلف الديحاني3000612005296053

81.06ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيديما سعود صنت المطيري3000728005036054

91.67ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرتاج فالح حمود الحتيته المطيري3000422010916055

86.25ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةمصريرضوى رضا محمد عبدالرازق3000823007056056

83.1ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرهف عواض عويد المطيري3001214006546058

80.84ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم مرزوق غميض الديحاني3000715009986059

78.75ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريما ناصر على ساري محمد3010204006256060

94.62ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيزينب بدر عبد الرسول سعد3000715007876061

77.04ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره خالد سعد الهليلي3000723007526062

78.19ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره راشد خالد الديحاني3000806012136063

94.19ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره عباس خالد الديحانى3001104013446064

72.01ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره عبد هللا فالح المطيري3010104006726065

86.2ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره فالح فهد المطيري3001031013356066

74.17ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيسعاد يوسف عبد هللا العزاز2991216006426067

81.75ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيسلوى أحمد حمود الرشيدي3000402002126068



81.14ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشاهه عبد اللطيف محمد المحيطيب3001126004946069

81.46ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشوق وليد جاسم سالم الهولي3000722008156070

90.54ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيماء عبد العزيز عايض الشباك3010123011926071

84.3ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعاليه بندر عويد الديحاني2990825000746072

76.99ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغروب عبد هللا غانم الزعبى3000304011336073

77.39ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغال عبد هللا مرزوق العدوانى3000620004736074

89.08ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه سلطان علي سهيل3001103011836075

79.28ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه عبد الكريم الشمرى3010112000236076

72.82ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفوز صالح على المطيري3000724002436077

86.09ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيلولوه فهد عبد هللا السهيل3001208010776078

90.7ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمثايل محمد مخلف المطيري3000821004716079

92.95ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمرام ضيف هللا غدير الشمري3000829012446080

80.21ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم حمد خلف المطيرى3000503002686081

72.52ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةيمنيمريم على احمد سران3000220014986082

96.17ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم محمد ناصر المطيري3001215006396083

74.87ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمزنه غازي حمود المطيري3010111005166084

72.06ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمالك شافي عبد المحسن المري3000924007696085

74.09ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةسعوديمناير عايض مزيد المطيري3000905012086086

87.68ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنيره حمد مبارك المطيري3001212014526087

71.95ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنيره ذياب جمعان ذياب المطيرى2980409010356088

88.13ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنيره فايز طريد محمد3010302013046089

79.44ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينور جاسم نجم بوعباس3000713000216091

86.57ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينورا منصور سالم العدوانى3001028010656092

94.04ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره احمد عبد هللا المطيرى3000406010246093

86.08ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره سليمان زيد اخريص3000506002876094

83.89ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره عبدالهادي حاجي العبدالهادي3000423004956095

82.22ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره محمد سليمان الرشيدى3000120002136096

85.15ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةسعودينوض مبارك غالب المطيرى3000510000566097

83.39ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوف جمال محمد المطيرى3010126001926098

80.92ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوف ضاوي سعد العتيبي2990809003656099

90.19ناجحاألدبيخديجة بنت الزبير الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهبه شايم هزاع العنزي3000514015626100

63.77ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأريج سعود شامان العازمي3000718005956121

78.15ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأسماء عماش عايض الرشيدي3000720009876123

74.47ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأسماء مهنا هزاع العنزي3000403009346124

75.26ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأفراح اديغم حنيان الرشيدي3001202017176125

81.3ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأمانى هايف نايف ابورميه المطيري2980324016046126

84.32ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةغير محدد الجنسيةأماني سمير مقطوف سمير3000714016316127

74.04ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأشواق فهد غزاى بن شوق2991101004666129

75.92ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتياصايل مسعد مطر المطيري2980905012086130

75.36ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالبندرى خالد سعد الرشيدى3010213016026131

89.35ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةارتيرياالبندري الفى عجيل3001123010726132

83.18ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالعنود فهاد عوض المطيري3000322005116133

79.9ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالعنود الفي ترحيب المطيري2990101012696134

76.55ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيامل سعد دهش الشمرى2970513015166135

72.15ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيبدور بدر محارب الديحانى2990218010926136

78.37ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيبشاير ناصر ارشيد القفيدي الكعمي3000104010486137

84.61ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيثريا عبد هللا ابراهيم الرشيدي3000509014186138

79.15ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحصه سعد فهد الرشيدي2980831002386139

72.2ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحصه فايز حجاب الفليج3010130012476140

71.96ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحصه محمد ماجد المطيري3001229006776142

91.69ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحور يوسف صلف المطيري3001107014356145

90.23ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه سحمي فيحان المطيري3000622007586148

78.35ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه هادي محمد الرشيدي3000612006416149

76.32ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدالل صنت حمود الرشيدي3001112002026150

77.77ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدالل قفيدي ارشيد الرشيدي2991224005896151

75.27ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيديما خالد عواد العنزي3000603005446152

79.52ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيديما فهد الفي الرشيدي3010216007846153

68.01ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيديمه نايف حجاج المطيري3000827000636154

79.18ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرشا فالح سعد الهبيده3010228008096155

74.66ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرهف حمود دعسان المطيري3000813008776158

76.55ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعوديرهف سعد تركى المطيرى3010101007686159

88.23ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم تركي شباب المطيري3010121011826160

79.03ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم محمد عايض المطيرى3010105012116161

83.27ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره ضاحي حسين المطيري3000822012566162

83.43ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره فيصل سعود الخالدي3010102007266163

71.59ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره محمد خالد الرشيدي3001024007716164

67.28ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره مسعود شديد الديحانى3000729016386165

81.12ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره نايف مرزوق النصافى3010307003146166

89.48ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشاهه خلف زيد الجباري3010130002526167

70.77ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشهد عجمى محمد العراده2961009012586168

76.9ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشهد نابي سعد الرشيدي3001006009486169

84.9ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشوق سعد غمالس الخرينج3001027002486170

68.33ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشوق مبارك مطلق الرشيدي2990613008156171

67.93ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشوق محمد مناور المطيري2990603005226172

74.24ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشوق مساعد شامان العازمي3000618003136173

86.94ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيخه سعد خالد السوارج3001121008796174

71.35ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيخه مرزوق مطلق المطيري2990122002446175

75.76ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيخه يوسف سليم المطيري3001218010956176

75.93ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعوديطيف عبد هللا الحويلي الرخيمي3010209004866177

79.56ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيطيف ناصر عبد هللا الديحاني3001211007236178

84.74ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعائشه سعد محمد المطيري3000428008016179

81.69ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعائشه سعود عبد العزيز مسعود3001019010996180

71.89ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعائشه ناصر قرموط الرشيدي3010115009666181

93.04ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعهد أحمد فهيد الرشيدي3010202005516183

72.15ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعواطف حزام برجس المطيري2970517009046184

86.64ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعيدة راشد محمد الديحانى3000602002446185

87.73ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغاليه رجعان مناحي النصافي3001213013146186

68.67ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغاليه هادي عوجان الرشيدي3000722011136187

85.05ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاتن محمد عبد هللا الشمرى3001214008496188

78.23ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه سعد فهد الرشيدي3000322006186190

71.77ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه عبد العزيز طعمه الخالدي3001226003326191

87.64ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه فايد محمد الرشيدي3000423009466192

80.66ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه فهد متروك الرشيدى3001103010366193

70.7ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفجر مجبل عياد العصيمي3000825000296194

86.25ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفرح احمد حسين الرشيدى3001011005156195



86.4ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفي مطلق ضيدان المطيري3000908001366196

68.67ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعوديلطيفه عبد هللا الحويلي الرخيمى3000429013626197

79.44ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيلطيفه فهد سعد المطيري3000802008826198

74.65ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمرام خالد علوش المطيري3010116009596200

88.37ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم أحمد فرحان الضفيري3010128012856201

73.92ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم سالم سعيد الشريجه3010303007916202

76.85ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم فالح خلف العتيبي3001029002156203

72.42ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمضاوى عيد مفرح الرشيدى3000905010566204

81.31ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمعالي احمد محمد الرشيدي3000823005536205

69.3ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنار عبد الرحمن منير المطيرى3000527010656207

79.25ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنار محمد متعب الديحاني3010305008736208

79.48ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنال احمد جمعان الرشيدى3001228003426209

80.62ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنال نواف حربى المطيري3001215000496210

88.21ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمناير يوسف صلف المطيري3001107014436211

83.22ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمها تركي شباب المطيري2991217007156213

76.52ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمها عيد مطلق الرشيدي3000717006236214

80.68ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمها فايز عبد هللا الهاملي2990713008196215

74.17ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمها ناصر شحيتان الرشيدي3000717005946216

74.38ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيموضي عبد هللا مسعود العيبان3000606009776217

77.21ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينجالء راشد شحيبان العازمي2990331003736218

78.91ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينجالء نواف فالح السويحلى3000820006496219

81.81ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينور نايف خالد المطيري3001226013276220

66.31ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره الحميدى محمد الديحانى2990601006946221

80.77ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره خالد عمير الرشيدى3010106006666223

73.17ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره علي ذياب الديحاني3010205006346225

76.73ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره نواف فالح السويحلى3000820006226226

87.49ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره هايف عويد المطيري3010223003616227

82.07ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوف عبد هللا شلهوب المطيري3000718001736229

77.53ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوف مبارك فراج الظفيري3010214005716230

80.72ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهاجر سالم سعيد الشريجه3010303008046231

77.79ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهديل غنام عايد المطيري3001118007936233

64.59ناجحاألدبيالفردوس الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهديل منصور ناجي المطيري2991217003876235

83.91ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيأروى فالح صالح المطيرى3010126001176261

89.84ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيأسماء حمد غازي عراده3001116011886262

91.19ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيأسيل جاسم عبدالعزيز التوره3001231001456263

77.41ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيأفراح محمد سعد النون3000426008856264

91.46ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيألطاف أحمد ناصر الشليه3000422008226265

84.32ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيأمل عبدالمحسن سالم المرى3000901011166266

92.77ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيأنوار شفيان عبد الهادي العنزي3001219011846267

86.9ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيأنوار عبدهللا مبارك الرشيدى3000610006156268

91.66ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيالبندري ماجد صالح الضفيري3000508011426270

77.91ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيانتصار فهد صياح المتلقم العجمي3010126001686271

92.11ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيحصه خالد غزاي الرشيدي3010209006386273

78.8ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيحصه عبد الرحمن سليم المطيري3000910008786274

90.31ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيدانه فارس بركه الجسار3000617007696275

70.24ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيدانه ناصر محمد المخيال2980816005976276

83.94ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيدالل بدر صقر الجمهور3000507004726277

75.8ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيرتاج مساعد فرحان العنزى3010109002556278

88.31ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيرزان صالح سلمان الخالدي3000511011486279

90.6ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيرهف يوسف سعد المرشاد3000815007566280

73.95ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيريم فواز الفى المطيري2991128005546281

86.19ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيزينب حسن علي حيدر3010215003376282

87.27ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيساره حامد عوض العنزي3000723010776283

88.83ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيساره حسين سعد النمشان3000806012486284

84.42ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيساره مبارك حمد المطيري3010105008766285

79.84ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيشوق جوده هالل الشمري3000417004466286

77.92ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيشوق على عايض الرشيدى3001207009386287

87.48ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيشوق محمد حمد الرشيدى3010220004736288

72.23ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيطيبه سعد عربيد جلوي العربيد3000729005126289

91.18ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةسعوديغرام عايض الفي المطيري3000711019116291

86.97ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيفاطمه خليل محارب الجسار3000624008996293

80.23ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيمريم براك مبارك الرشيدي3000408011656294

91.92ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيمريم خالد عبد هللا الرشيدى3001120000186295

83.69ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيمريم غانم عبيد الهاجرى3000605002126296

75.2ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيمريم مشعل عايض الرشيدى3001004001616297

87.29ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيمضاوى محمد عبد الرحمن العازمى3000714001376298

70.77ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيمنى قاسم محمد العوضى3000820008926299

70.29ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةسعوديمها حمود جدوع العنزى2980219012676300

72.5ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيموضى فارس عبد هللا العرم3001227007716301

86.61ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتينور دهيمش محيميد الرشيدى3000921003016302

87.08ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتينورا مبارك هادى النمران3000829001966303

85ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتينوره خالد فهد الثليث3000604005616304

84.25ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتينوره عادل مفلح الرشيدى3001026012826305

92.5ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيهاجر سليمان حسن مجبل3000826002816306

82.35ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيهديل طالل ذيبان المطيري3000924001366307

74.72ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيهديل ملفى رشيد الرشيدى3000627007956308

68.67ناجحاألدبيام عامر األنصارية الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيوضحه محمد سالم المرى3001029006296309

82.62ناجحاألدبيالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيأفنان سامى ماطر العتيبى3010102001796331

86.26ناجحاألدبيالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةصوماليساره سعيد محمد امان3000610004716334

78.05ناجحاألدبيالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيساره فيصل غازي العتيبي3000617009296335

94.92ناجحاألدبيالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصريسهيله زكي محمد زكي3010101047186336

61.91ناجحاألدبيالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةارتيريافاطمه عبد هللا سامى راشد2990404016336337

89.69ناجحاألدبيالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيمنار انور سليمان الحداد3010206011876339

95.67ناجحاألدبيالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةمصريندى نشأت محمد عبد الحميد3000929003256340

75.13ناجحاألدبيالنهضه الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيوضحه جابر مبارك الحامد الشريف3000507012216341

75.92ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيآالء يعقوب محمد الكندرى3010123014246361

79.51ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأبرار شبيب مبارك العتيبى2980105010496362

64.71ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةسعوديأفراح فهد طهماز السعدون3010108015056363

82.02ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةيمنيافنان عبدهللا سالم حبيشان2990805014956365

80.19ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةغير محدد الجنسيةالبتول حسن محمد درويش3001018017336366

91.18ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالجورى عبد اللطيف احمد القضاع3010123000266367

85.69ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةيمنيانوار زيد فاضل عبدهللا صالح2991120019046369

98.11ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةمصريجنه محمود أحمد محمود3000822013956370

75.75ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةبحرينيحميده عيسى هالل الذوادى2991004002976371

86.27ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحنان خالد عبد هللا حبيب3000707010346372



77.4ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحنان فهد مشاري الرفدى3010306003216373

66.61ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحنان محمد عبد العزيز الشطي3000621006426374

89.52ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدارين مشعان عيسى الحربان3000427005876375

77.32ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه عبد هللا مسلم الرقاص2980324002066376

92.57ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه محمد حسين العنزى3000527011026377

91.32ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرزان محمد مبارك الجبري العتيبي3000907007096378

77.08ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرهف عادل محمد المزين3000606005396379

85.77ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم عبد هللا سالم القطان3000623002816380

87.7ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةالواليات المتحدهسارة محمد حسين مزعل3000327013246381

89.22ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشروق عبدالمحسن سعد المرى3001012001966383

89.64ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشمائل عبد هللا عبد الكريم العمران3000429005976384

89.23ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشهد يعقوب عبد هللا ابو غيث3010312015686385

76.22ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيخه سالم ناصر المطيري3000320005876386

84.46ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيضحى باتل رشيد العراده3010101010746387

87.22ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعائشه عيسى صقر المطيرى3010116014416388

77.09ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعائشه محمد مناور العتيبى2990420010516389

71.55ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعبير وائل عبد هللا الصرعاوي2980224002296390

90.55ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغرام مشارى سعود ابراهيم3000930001346391

96.23ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه حسين عبدالمجيد عبدالسيد3000915006296392

83.1ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه محمد تقي الصفار3000706009116393

85.55ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيقماشه وليد ابراهيم دخيل العوض3000826003886394

88.64ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيليلى جاسم سبتى حسن الكندري3010129014466395

83.84ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم عبد الحميد طه االنصارى3001028006366396

89.58ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينادره ضويحي مطلق الضويحي3000827003386397

64.29ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينفود صالح شالش صفوق2980804005426398

89.92ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينورا مرزوق الفي المطيري3000917005086399

87.4ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةغير محدد الجنسيةنوره سعد ضاحى مرضي3001109014966400

85.72ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره محمد مجبل السهلي3000706011056401

96.61ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوف راشد عبد هللا الوطري3001117009016403

87.5ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهاجر بدر عبد هللا عبد العزيز3001110003236404

71.97ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةغير محدد الجنسيةهاشميه حميد سيد على سيد هاشم3001109015256405

76.88ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهبه مبارك محمد الشمرى3000221007876406

78.14ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهبه هزاع صالح الهزاع3000430002326407

82.69ناجحاألدبيابرق خيطان  الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهال فارس سالم البالول3000407001616408

85.78ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأسيل رائد عادل حسين3000528010666431

85.75ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأمينه عبدهللا حسن الفارس3010127004686432

84.86ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأنفال متعب محسن الديحاني2991012009246433

73.68ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالبندري محمد ناصر العنزي3000903004226435

78.41ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيانجود سعود جعفر البسام القحطاني3000203009026436

82.84ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيانفال غانم حاشوش الخالدى3010209004436437

65.79ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتياوراد احمد محمد العبود العنزي3000911010896438

66.28ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيايمان محمد حسام المعتوق2980801014466439

76.69ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيبشاير فايز سيار البعيص المطيري3010306001456440

75.92ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحصه عبدهللا تركي المطيري3000731004296441

66.89ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيخلود خالد ثامر الخالدى2960612012236442

85.22ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةسعوديدالل جراح عباد الخالدي3000306009766443

71.92ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرتاج يوسف رمضان العنزى3001103002796444

85.13ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرغد عبد الكريم محمد المطيرى3000403002646445

88.49ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرغد مبارك مناور المطيرى3001230008736446

81.37ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيروابي عادل عبد هللا المطيري3000701004826448

85.27ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيروان على عبد هللا الشطى3000710011796450

80.23ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم بدر ناصر بن خضير المطيرى3000416007286451

71.79ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم على ناصر العنزى3001210014186452

81.86ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريما عواد فهد شبيب3000403009776453

71.68ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره طالل جزاع السعيدى3000627003146454

62.68ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره عيد عبد هللا العدوانى3000930007166455

63.65ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيسميرة عبد الرحمن فهد العبيد3000427011256456

93.78ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشروق ضيدان منيف عبد الرحمن3001014012896457

80.03ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشريفه أحمد مبارك العواد3000806005286458

87.12ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةسعوديشهد شريد فتنان المطيري3001116014016460

84.26ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشهد طالل عايد فليطح بشار الموعد الشمري3000708001046461

78.78ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشوق حامد عبد الرضا بو حمد3010314007196462

83.14ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيخه زايد نايف المطيري3000929007986463

73.6ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعاليه عزام عبد الكريم الهلبان3010302004916464

78.48ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه عدنان عبد الرحمن الشرقاوي3000808009686465

61.47ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه محمد سعد الرشيدى3010205001756466

89.23ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفرح بسام عمر أمين3000412008986467

88.59ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةسعوديفرح فهد مشرف الظفيرى3010129007696468

81.49ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفرح مهنا جلوي العدواني3000714009386469

78.75ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم طالل بدر الجمهور المطيري3001116007246471

87.84ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيموضي أحمد محمد الوعالن3001206011986472

86.24ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوال سعد محمد الرمثان3010213007226473

74.88ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوف فواز ناصر الحيان3001024009666474

85.53ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوف محمد سعد المطيري3000617005826475

83.08ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهدى احمد عواد السعيد3001125013496476

85.21ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهال عدنان فارس جفين3010126012326477

84.33ناجحاألدبيحواء بنت يزيد االنصارية الثانوية  للبناتحكــومىالفروانيةكويتيوضحه عياد عايد المطيرى3000917003726478

88.78ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأريج حبيب عبد هللا المطيري3000830005286501

73.27ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأسماء سلمان مطر الديحاني3000414006626502

62.74ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأسيل مشاري عبدهللا نقي2990904001966503

85ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأمجاد دليم غزاي المطيري3001027003796505

65.05ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأمل مثيب محمد العتيبي3001007005436507

63ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأمينه ياسر مطر العنزي3000924008496509

83.67ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأنفال نايف ياسين الظفيري3001208005256510

72.46ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالجازى منصور فالح الجسار3010201011076514

64.38ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالشوق عادل مسلم الرقاص3010117008026515

73.75ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتياوراد عبد هللا منذر المطوع3000627009476516

83.51ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيايمان رحيم مزيد المطيري3000826008046517

69ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيايمان محمد جاسم المعييف2970322012026518

75.85ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيبدور خالد عبدهللا المطيرى3010223000546520

78.35ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيترفه حمدان نداء الظفيري3000728005466521

66.78ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيتهاني متعب صنت المطيرى3000120010486522

79.01ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحصه محمد ذيبان المطيري3000914008556523

75.31ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحنان سبيل زايد العازمى3001026010476524

64.2ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيخزنه حمود ذعار المطيري2991228012436525



82.61ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيخلود عبد الهادي شمالن المطيري3000331003796526

72.19ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدالل عبد هللا صالح الجاسر3001018001326527

71.84ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدالل محمد عبيد الرشيدي3000612001826528

69.66ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدالل نصار صالح المطيري2971123016766529

85.78ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيديما مناحي محسن المطيري3000913009696530

72.82ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيديما هليل منور المطيرى3000426011676531

77.35ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيديمه خالد حمود الديحاني3000605006346532

63.41ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرزان فيصل سعد النيصان3001102000756533

88.83ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرغد خالد بندر المطيري3000506010446534

64.72ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرغد سالم عايد العنزي3000902005876535

91.62ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيروان فالح ظاهر الفضلي3010220006256537

78.03ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم رافع نغيمش العنزى2991227016216539

79.11ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم سعد عبد هللا المطيري3000917005326540

77.71ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيزينب شهيد محسن العنزي3000830010616542

82.08ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره عادل ناصر الجاسر3000708011156544

74.69ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره عايض حمود المطيري3010312007686545

79.45ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره فايز منوخ البديني3000711007246546

77.82ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره مثيب مرزوق العبدلي3001222009376548

69.49ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشروق عبد اللطيف يوسف المليفي3000530011596551

79.74ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشروق نايف فهد المطيري3001226013356552

66.82ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشريفه نواف محمد العميرى2980829000656553

79.08ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشمايل محمد غنيم العازمى3000405003896554

68.35ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشهد حماد حمود الديحانى3001215007866555

74.45ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشوق جميل علي الرشيدي3000504009716556

74.91ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشوق فيصل خليف العنزي3001012007946558

86.09ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيخه حمود جاسر العدواني3000420006526559

85.24ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيخه عادل صالح العدواني3001120002616561

81.84ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعوديشيخه عبد هللا نيف الخالدي3010225002596562

87.56ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيخه عزيز كدموس الديحاني3000526004166563

62.44ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيخه معضد مشعان رويشد3000301011146564

87.65ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيمه راشد نايف المطيري3001011006466565

70.94ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيطيف شباب مرزوق العبدلي3001027000296566

84.6ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيطيف نواف علي المطيري3000711011966567

93.7ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعائشه ثامر فهد المطيري3001114010126568

83.88ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعذوب سلطان جزا العتيبى3000611007716570

68.26ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعفاف صالح عبيد الرشيدي3000820012626571

83.43ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعنود وليد عبيد هللا الرشيدى3000917006716573

69.52ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغيوم غازى محمد الديحانى2990608014826575

82.82ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه سعدي حمود الشمرى3000518004246577

66.2ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه شافي حمد الشمري2990811012156578

80.51ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه عباس محمد الحبابي3000510000486580

69.09ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه هزاع عبد هللا المطيري3000930001776581

82.78ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفرح أحمد خلف الشنفا3000610010526582

68.83ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةعراقيفرح عباس فاضل علوان3000923013066583

74.1ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفرح فايز متعب الفضلي3001107006356584

92.55ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفنار زماط راهي الفضلى3001110007376586

86.6ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم حمود علي بن حديد الراجحي3000908009886588

78.81ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم خالد صاطي العارضي3001027006276589

71.37ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم خالد نايف الديحاني3010301007066590

71.97ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم شاهر علي المطيري3000524013376591

80.22ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم عبد الهادي شمالن المطيري3010123010616592

72.83ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم عبدهللا عبد الهادى شبيب3001201010036593

77.15ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم هالل مرجى العنزى3000306006346594

90.79ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمستوره هزاع فهد الحمد3000827003116595

83.6ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمضاوي فايز رخيص ظاهر3000828006626596

73.63ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمضاوي فهد عبد هللا الرشيدي3000809014866597

79.67ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمضاوي محمد عبيد المطيري3001004006986598

76.32ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمالك على عاصى الشمرى3010304010666599

85.23ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنار محمد احمد السند3000504005686600

82.8ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنار محمد مطلق الزعبي3000903013296601

84.65ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنال مطلق ضبيب الهوله3000720005576603

93.52ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةمصريمنى مصطفى مهدى علوفه3001211010726604

88.43ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيموضي جندل دغيليب المطيرى3001002008566607

89.4ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيموضي سعد مطر الزعبي3000411006866608

88.05ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيموضي مسعد فيحان الديحاني3000405009526609

84.84ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمي متروك مفيز العتيبي3000524002386610

82.08ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيناديه عبدهللا عوض المطيري3001002006296611

85.28ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيناديه مصلح يحيى الرشيدي3000810008316612

82.98ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينزالء غانم سبيل المطيرى3001014011826613

80.54ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينصره راشد خنيفر الرشيدي2991001013266614

79.06ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينورة حجاب جريوي الحيان3000106001866615

65.97ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره بدر شعف عليان3001004007786616

85.44ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعودينوره ثامر مطلق العبيد3000514002366617

87.64ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعودينوره محمد عيد العازمي3000514003676619

88.2ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره مزيد صاطى العارضى3000610000686620

81.22ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوف سالم فالح الرشيدي2990117004826621

69.64ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوف سعود محمد المطيرات3000306000796622

75.13ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهدى ابراهيم دحيم الرشيدي3000524006176623

67.11ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهديل حسين مطر المطيري3000430009966624

66.88ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهديل عزيز فهد المطيري3010312009876625

78.33ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهند هجاج زيد زهمول3010204015486626

67.99ناجحاألدبيام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيوهج حمد عبد اللطيف الضفيري2991217009186627

80.23ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيآيه طارق سعد فرج3001119004366651

75.07ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيأفراح حمود عيد العازمي3001004011056652

81.35ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيأيمان محمد مطلق العدوانى3001125006296653

87.53ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيبشاير بدر صالح الغريب3000508001826654

85.91ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيتهانى خالد حليوى البغيلى3000323008546655

74.27ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةسعوديحصه سعد عبده الشمري3010130009816656

78ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيدانه محمد فرج المطيرى3000618010846658

80.16ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيدانه نصار خالد العجمي3010202007036659

85.4ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيدالل فراج عوض العدوانى3000911014416660

66.98ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةسعوديسميره عثمان جابر الحارثى2960624015936661

92.4ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيشيخه حمد ناصر الفريج3000518001096662

77.03ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيشيخه فهد عبدهللا العديله3000330001596664

94.99ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيشيخه وليد خليل الراشد3000821000336665



87.47ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيضحى عماد جاسم القشطي3000928006236666

89.21ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيعائشه أحمد خليل الراشد3000531000776667

76.75ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيفاطمه بدر حسين الكندري3000918007446668

70.08ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيفاطمه حمود حسن أمير3010225003396669

68.19ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيفرح اسامه يوسف العبد هللا3000321002626671

64.94ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيفرح جاسم عبد هللا الجناع3010303002816672

75.93ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيفي فاروق صالح العنزي3001016014596673

85.84ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيفي فهد محمد المجلي3001013005846674

70.05ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيلولوه ناصر خميس المطيرى3010111011726675

91.77ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيمرام عزيز عبيد المطيري3010124008796676

67.89ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيمضاوي نايف مهنا العدواني3000715012026677

84.55ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيمنار فيصل على الميمونى3001028013216678

87.79ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتينور نواف فالح الشمرى3001017012576679

77.74ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتينوره خالد صباح العوض3000525009926680

74.3ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيهاجر ناجي فرج الصلبوخ2991006006516681

84.61ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيهديل محمد فالح الدلق3000322006936682

77.09ناجحاألدبياميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات حكــومىالفروانيةكويتيهيا خالد حليوي البغيلي3010207006876683

78.24ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيآمنه على مشعاب سحلول3000815000946711

93.52ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيآيه رشيد سالم الناصر3010310007156712

81.4ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأسماء مبارك محمد العازمي3000928008936715

73.2ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأسيل ماضي فهد العتيبي3000521010276716

79.81ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأشواق عناد صعفق السويط الظفيري3001106005976717

75.44ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأفراح فالح محمد الرشيدى3001218003166718

78.6ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأماني بدر محمد العتيبي3000811002186719

83.61ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأمل مجبل ملفي المطيري3001029002666720

87.21ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأمل ناصر سعيد العتيبي3000404013136721

74.62ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأمواج نصر محمد الدهام2991115000746722

83.63ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأنفال نايف براك العنزي3001002011466723

81.96ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةغير محدد الجنسيةابتهال ضاحى على العنزى3000405013576724

75.79ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالبندري فرج سعود العازمي3000525005036726

91.1ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالجوهره عبد هللا فيصل الدويش3000606007586728

85.23ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالرتاج أنور حسن االنصارى3010107005956729

77.58ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالعنود سعد محمد العازمي3000627003066730

91.52ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيانوار محمد عبد هللا الهاشمي3001204001346731

77.52ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيبشاير ميثان مجبل الرشيدي3000611006326732

79.84ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيبيان محمد ابراهيم العجمى3001015016186733

66.06ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعوديحصة عبد هللا حمود المطيري2990512012316736

81.2ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيخلود خالد محمد الدوسرى3001215004876738

92.28ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه زيد سعيد الرشيدي3001010005736739

77.53ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه غانم عبدالرحمن القطان2990829013296740

68.61ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه يوسف سعود العويس2971004014266741

70.63ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدالل صقر محسن المطيري3000908002916742

90.5ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرتاج احمد محمد العازمى3001207005916744

80.69ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرحاب فهد فرج المطيري3001009007996745

77.84ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرزان جمال هاضل الجالوى3010315009396746

68.74ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرزان راشد فدعوس المطيري2990424005116747

84.05ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرغد محمد سالم الهاجري3000814002616748

79.2ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرفعه حمود محمد الشريده3010105000676749

87.98ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرهف خالد محمد الهاجري3000224003256750

73.09ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرهف فيصل فالح قويضي2990208003896751

74.25ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيروان على يوسف العبدالرزاق3010225013236753

82.1ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيروى مهنا علي العدواني3000923013496754

78.63ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم سعود مهنا الرشيدى3010309008266756

93.31ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم على شديد المطيري3001025000356757

78.91ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره بدر مطرف العنزي3001007000256758

70.96ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره جازي عبيد الصواغ العازمي2990721007046759

88.31ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره جمعان عوض العازمي3000916010756760

85.8ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره حامد محمد الخبيزى3010310006196761

87.37ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره عواض عبدهللا المطيري3000825000376762

70.22ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره فالح خالد المطيرى3010105000756763

82.73ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشاهه ماجد سلطان العلي3001228003346765

82.76ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشروق فهد يوسف المطيري3000729003526767

84.26ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشهد ادغيم مشعل المطيري3010304006886768

81.13ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشهد حمد براك الرشيدي2960418003686769

74.05ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشهد عبد العزيز عبد الرزاق العروج3000202001196770

83.78ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشهد مشعل شالش الديحاني3010213009766771

80.7ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشهد مطلق سعدون الرشيدي3000812009486772

85.1ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيخه حامد بدر المرزوق3000324009196774

89.75ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيصافيه طالب علي المري3001205006296775

79.05ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيطفله سعود خالد المطيرى3001022001476777

84.33ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيطيف صالح مرزوق المطيرى3000712003546779

89.21ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعائشه جاسم محمد النويشير3000617003556780

77.99ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعائشه مشعل سليمان الصهيل3000716006736782

85.99ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعنود عبد هللا ذعار العتيبي3000409011666784

87.71ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغاليه جمال هايف الرشيدي3000705015776786

71.36ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغاليه صياح خليفه زايد3000719002626787

68.37ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه سالم عمران العمران3000711001266788

90.64ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه هادي سالم الشريع العازمي3000811006566790

71.28ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفتون ظاهر فارس الرشيدى2990315007366791

84.01ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفرح الفي ضحوي العازمي3000506001216792

74.4ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيلجين محمد عبدهللا تونيه3001213010156793

71.6ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيلطيفه يوسف فهد العراده2980407003566794

73.17ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم صالح عبد هللا الرشيدى3001120008786796

77.28ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعوديمريم فالح سعد الزعبي3000426010366798

74.14ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم مساعد متعب المطيرى3010218004366799

84.7ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمشاعل حسين على الخرينج3010115005016800

81.54ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمضاوي ماجد مسعد سعد3000929007126802

69.29ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنار فهد ارشيد القفيدي كعمى3001124009946805

75.62ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنار ناصر صالح العويد3000402008966806

63.08ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنال خالد عوض الرشيدي2991001008256807

81.38ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمناير شريده صلبى المطيري3000905007076808

74.9ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنيره بدر خليفه مبارك3001007009576809

85.03ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنيره رياض على البناو3010103011056810

95.57ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنيره سعد حمدان الهبيده3001229000366811

84.48ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيميار خالد صياح العجمي3010301008376815



71.83ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعوديناديه وليد خالد الرشيدي2990307012456816

80.65ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينسيمه مشري غازي المشرى3000424003656817

66.38ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينمره اسامه عبد هللا الصحاف2990416004156818

86.92ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينور سلمان مرضى البغيلى3001007014826819

71.44ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينورا خالد سعود العازمي3000312011846820

86.92ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينورا خالد عبد هللا المطيري3001211002136821

93.02ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينورا عبد العزيز ابراهيم المسيطير3000708002786822

75.11ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينورا مبارك سعد الخضاري3000621005976823

65.92ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينورا محيا حمدان الديحاني3000402008886824

86.89ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينورا منصور محمد الرشيدي3001014007616825

83.28ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره زيد محمد المطيري3010127008636827

72.47ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره سليمان عبد هللا الدوخى2980502007776829

82.47ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره صالح دابس الرشيدي3000720008216830

72.77ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره مبارك دعيج الخالدي2990620009456832

71.85ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوف محمد عيد الشمري3000830001226833

68.75ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوير سعد شريد الرشيدي3000331009266834

72.79ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهاجر بدر حسن الظفيري3010120000746835

87.81ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعوديهدى عفات مطر الظفيري3000808016026836

90.14ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهيا طالل فهيد المطيرى3000713002756837

91.42ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهيا محمد عبدهللا الرشيدى3000803004296838

66.87ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيوجدان جاسم عايض الحربي2990725012176839

73.37ناجحاألدبيالطاهرة بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيوجدان مجبل فهيد المطيري3001017005616840

78.11ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيآمنه شاكر محمود ابراهيم3000619011496861

66ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأريج نواف مثعي الهدبه3001016008866862

87.21ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأسيل فهاد عوض الرشيدي3000518003876863

88.13ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأصايل مشرف مشيلح الديحاني3000325008486864

67.75ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأصايل منصور علي الرشيدي2990629008396865

73.38ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأفراح محسن خالد المطيري3000531010536866

80.53ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأماني مجبل عوض مجبل3000327010416867

65.55ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأمنيه صالح فاضل العنزي3000423002846869

78.08ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأنفال عيد مهنا الرشيدي3001222009966870

64.11ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيابرار خالد جهجاه الرشيدي2990304011976871

68.84ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالبندري نواف جزا الرشيدي3000519006016872

73.87ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالعنود سعود رفاعي الرشيدي2980620008446874

89.63ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالعنود فايز سعد الشمرى3000714001026875

84.49ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيايمان شنوف مبارك الرشيدي3000823001316876

65.29ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيبدريه عبد هللا سعيد القفيدى3001207014986877

73.44ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيبشاير سالم صالح العنزى2990619004666878

80.83ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيجميله مطلق عبد هللا الرشيدي3000229003626880

80.47ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيجواهر خالد حمد الرشيدي2991201007266881

78.9ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيجوزاء زيد محمد المطيرى2990805010736882

78.37ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيجوزاء سعود محمد المطيري3000425012896883

77.51ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحصه فهد رفاعي الشليمي3000806007636884

74.91ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحال سعد فالح الهرشاني3001111003166885

77.48ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيخلود رشيد محمد الرشيدى2990731003786886

88.93ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه سعد صنيتان المويزري3001105012146887

74.66ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعوديديما بندر علي الرشيدي3000407003646888

82.36ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيديمه عايض محماس المطيري3000927010946889

72.91ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرتاج ثويني زيد البرازي المطيري3000817004596890

73.17ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرزان الحلو فرهود الدرعه3000803007876891

67.9ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرزوف فيصل مزيد بوشيبه3000612004816892

86.42ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرواسي عوض بندر مطر3000415006986893

68.58ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيروان الحلو فرهود الدرعه3000803007796894

79.95ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيروان صالح زقم الظفيري3000614007826895

87.07ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيروان عبد هللا سعيد الرشيدي3010129009616896

91.29ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريانه عوض مجبل الديحانى3000412006876897

72.21ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم رفاعي فهيد المطيري3001223011056898

84.92ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم سعد ضبيب الهوله3000513009646899

77.93ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم سعود مشيلح الديحاني3000215011246900

87.74ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم هزاع جامع الرشيدي3000830006326901

77.48ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره خالد عدهان الرشيدى3000328000236902

73.89ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره سالم مريخان الرشيدي3010124008956903

73.81ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيسلطانه مهدى ثوينى العنزى3000104006196904

86.5ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيسميره علي أكبر البلوشي3010114003756906

75.83ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشهد محمد يوسف الشراح2990920008586907

72.5ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعوديشوق حمدان ظبيب المطيري3000321012146908

84.86ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعوديشوق سعد سعيد المطيري3001015013516909

82.18ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشوق عيسى عيد الرشيدى3000706002096911

78.8ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشوق فيصل ضيف هللا الرشيدي3000603013796912

69.73ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشوق محسن رشيد الرشيد3001103004986913

95.06ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيماء خلف ضيدان العارضي3000316001856914

77.72ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيضحى فهد الفي الرشيدي3000927007966915

86.38ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيضي هادي متعب المطيري3000713010756916

95.44ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةمصريعلياء جمال محمود زايد3000410019526917

79.34ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغدير فالح جعيالن الرشيدي2990602012766918

75.98ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه ماجد فواز المطيري2991017005826919

83.53ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفتون مطلق مذكر المطيري3000811003736920

79.61ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفرح هيف جايز الحودله الديحاني3000702003526921

84.44ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفي سالم محمد الديحاني3001007010876922

87.08ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم خالد فالح الرشيدي3010124007136924

79.69ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم متروك جيران الرشيدي3000916005076925

65.03ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمشاعل سالم صالح العنزى2980320004996926

82.04ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمضاوى محمد عبيد الرشيدى3001111003326927

87.09ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمعالى حمدى محمد الرشيدي3000317006296928

85.34ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمناير ضحوي بركات الديحاني3001221013226929

79.62ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنى فالح طلق المطيري3000403008626930

81.62ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعوديمنيره فهد فرحان المنديل3000724001476931

76.04ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنيره مطلق مفلح الرشيدي3010301009176932

79.91ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمها انور مشعل مناور الرشيدي3000731010266933

89.53ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمها غالب دحيم المطيري3001230006036934

76.74ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيموضي بندر عبد هللا المطيري3000806013796935

93.86ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيموضي مشعل زيد العميره3000804005856936

77.93ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمي خالد فالح الهاجري3001030008846937

79.88ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره خالد فالح الهاجرى2980223013786938

82.93ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره فهد الفي محمد المطيرى2990926003436939



88.8ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره مشعل محمد المسيلم3010109015146940

80.43ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوير بدر ناشى الرشيدى2990613001886941

72.35ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهاجر سعود فالح المطيرى3010118008386942

85.45ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهنادى سعدي محمد المطيري2990127005646943

83.91ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهيا مجري رباح الرشيدي3000507007476944

83.22ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيوديان سلطان عبد الرحمن المطيري3001109003466945

81.41ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعوديورود تركي عبدهللا الهاجري3000115000646946

65.63ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيوسميه سعد عامر العجمى2981112008356947

80.95ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيوضحه نداء نما الديحاني3000207008936948

70.05ناجحاألدبيدرة الهاشمية الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيوعد غالب دحيم المطيرى2990120011736949

72.94ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعوديأسماء عبد العزيز عبدهللا المطيرى3001111002956971

76.24ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأسماء علي ضيف هللا المطيري3000121005566972

90.19ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأفراح فيصل فهد الرشيدي3000919013346973

92.39ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأماني عيشان سعود المطيري3000210006966974

83.06ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأمينه محمد على العنزى3000628003826976

84.93ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأنوار حواف سعد العدواني3010208010316977

87.6ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأنوار عادل عوض المطيري3000901001996978

77.12ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعودياسماء نشمى حازم المطيرى3000901010286979

79.78ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعودياشواق رتيبان طلمس السبيعي2990206018656980

79.64ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالجازي بدر فيصل الدويش3000408012616982

80.9ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيبشاير سلمان عايض الديحاني3000818010226985

64.33ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيبشرى مخلد راشد المطيرى2971122013686986

89.88ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيجواهر عبد هللا على العجمى3000331001256987

69.63ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيجورى سعد عبد العزيز العنزى3001117010156988

80.91ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحصه فهد مخلد المطيري3000522015626989

71ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحنان جابر على المرى3010212002626991

77.87ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه اصبيح عيد العدواني3010211007556992

80.94ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعوديدانه سعد حمود المطيري3000905010136993

81.1ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه ناصر مثال المطيري3001008009076994

82.45ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه نصار عوده العنزى3000602006156995

92.05ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدالل أحمد جازع المطيري3000426001486996

84.07ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدالل علي محمد الجمهور3000917008586997

84.44ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرتاج مشعل ثامر الملفي3000522014076999

76.39ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرهف رشيد مطلق المطيري3000611011687000

62.93ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرهف سعد ماضي العدواني3000827010237001

82.42ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعوديرهف موجع عياد المطيري3000412013727002

87.51ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرهف نايف غازي المطيري3000609004437004

86.9ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيروان أحمد طفيل العازمى3000328004967005

71.85ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيروان سلطان بندر المطيرى3010225007857007

73.06ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريان يوسف مطلق ابا الخيل المطيري3010226005837008

93.82ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم نواف حمود الديحاني3000724006147009

80.11ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريماس فرج منور المطيري3000607008477010

89.56ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره ذياب خالد المطيري3000609005827012

66.06ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره عبد هللا صقر المطيري3000601011587013

64.18ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره عبدالعزيز خالد المطيري3000716003747014

86.99ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره فالح فهد المطيري3000926003737015

89.36ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره محمد عبد الهادي العدواني3001009005297016

70.42ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشمه محمد عسكر العجمي2990123006677018

78.48ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيخه حجاب سعد العجمي3000909001027019

61.11ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيخه سعد فهد العجمى2971030011297020

88.01ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيخه ناصر ناشي المطيري3000413006027022

72.69ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيخه هادي صالح الديحاني3000408008597023

71.8ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيصبا أحمد محمد الشمري3000511001377024

71.58ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيطيف لفي سعود المطيري3000823013617025

65.19ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعائشه عبد هللا جريوي الحيان2991013010397026

68.29ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعائشه عواد مناور المطيري3010129011477027

91.25ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعائشه نواف شبيب العدوانى3010209005827028

78.87ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعاليه بدر محمد الجبلي3000707005927029

87.1ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعاليه عبد هللا مجبل فجحان الجبيري3000511002927030

65.37ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعبير علي الفي المطيري3000701011357032

89.69ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعمشه عيسى هادي الديحاني3001217005427033

88.2ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعهود مشعل مرزوق المطيرى3000822002617035

86.27ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةسعوديغزالن حسين عزيز عبد الرحمن3001007015467036

69.05ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغزالن محمد عبد هللا الديحانى3001029012427037

78.81ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغال عبد هللا خلف المطيري3000705007187038

68.5ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه جمعان فالح المطيري3000608008137040

69ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه فهد معيض المطيري3000606008467041

86.8ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفجر بجاد جهاد العازمى3001106002127042

81.63ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفجر فالح شريده الديحانى3001004004287044

81.37ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفيض مجلى كفيدان المطيرى3000327006637046

73.62ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم خالد فهد الشالحي3001213000717047

66.81ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم سعد جلوي الديحاني3000718008867048

71.51ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم عقاب مطر الديحانى3000610000417049

77.54ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمسك فهد هزاع المطيري3001007005947050

72.55ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمشاعل طالل عبد هللا الديحاني3000717010017051

85.12ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمشاعل عياد ثعيان الرشيدي3000910007397052

79.93ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمضاوي مخلف محمد المطيري3001121001317053

74.27ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةارتيريامالك ابراهيم جابر حسين الشمري3001127015277054

97.99ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنار مسفر محمد العجمي3000918013927055

78.25ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنار مشعل منور المطيري3000709005277057

71.92ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنيره فالح محمد المطيري3000828000647059

89.4ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنيره نايف حمود المطيري3000910013797060

89.6ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمها مطلق غانم المطيري3000806004487061

94.01ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيميمونه غنام فهد المطيري3000708010357062

75.26ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينفود عبد هللا سعود المطيري3010226007357064

74.59ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوال فواز صطام الدويش3000707004027065

65.34ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينورا فهد ضيدان ابو عدل3000830001657066

82.99ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره خليفه دهيسان بو شيبه3000818003967067

90.19ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره سرور زيد المطيري3000404003377068

69.28ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره ناصر ردن المطيرى2980702005397070

86.46ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهاجر برجس ذاير المطيرى3010129010327072

82.1ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهاجر خالد فراج المطيرى3000504005177073

89.92ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهاجر دهش عبد الرحمن المهمل3010208000717074

64.26ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهنوف عادل عبد هللا الخالد2970403001717076

73.56ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهيا حسين اليش العنزي3000426009657077



83.05ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيوجدان ضيف هللا فهيد المطيرى3000610006317079

64.36ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيوسميه سعد هجاج المطيري2990105001047080

63.72ناجحاألدبيرزينة الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيوصايف علي فالح الديحاني3001118008147082

87ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيآمنه محمد حمد الحربي3000402006267111

67.09ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأبرار بدر صالح حسن3000206003587112

81.76ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأسماء بطيحان قريان المطيري3000926002427113

78.49ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأسماء طالل مرزوق العتيبي3000812006227114

76.11ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأفنان سمير عبد الرزاق الموالني3000909004287115

75.79ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأنفال عزيز مطلق الهدبه3010116002467117

76.32ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأنوار طالل مرزوق العتيبي3000812006147118

96.87ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأنوار عبد هللا الطرقي الرشيدي3001027008897119

78.71ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأنوار فواز حمود المطيري3000731009397120

82.73ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيازهار سعيد محمد العجمي3000715017127121

65.94ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيالجوهره محسن محمد المطيري3000731010187122

80.09ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحمده عزيز مطلق الهدبه3000129003427126

67.14ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحوراء يوسف مرزوق الرشيدي3000312009827127

73.06ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه ابراهيم سعود القطان3010311011297128

76.38ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه حمد حمود الغريبه3001209004387129

92.88ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه خالد احمد مندى3010129005237130

78.79ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه خالد فالح العازمي3000418001137131

76.15ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه سعود ممدوح المطيرى3000328008247132

83.35ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيديمه خالد صالح الرشيدى3000627003497133

89.71ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرانيا فهد نزال اباالقلوب3010310011527134

67.49ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرفعه عزيز دغيم الرشيدي3001130007657135

66.17ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرقيه فهد راشد اعليه3000427007397136

72.65ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرهف محمد شقير الرشيدي3000617005157137

75.63ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم حاكم عبيسان المطيري3000808009767138

73.42ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم عبد هللا شريد المطيري3010115003687140

77.54ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره أحمد جاسم الكندرى3000428010037143

75.95ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره سعود غنيم المطيري3001208009987144

89.47ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره على زيد الزعبى3000901005947145

93.37ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره فهد جابر العجمى3001113001667146

77.68ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساميه فيصل محمد الشدوخى2990807000997147

85.92ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيسلطانه سالم مفلح الجسار3000728000287148

74.35ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشروق شبيب عماش الرشيدي3000624007847149

92.65ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشهد أحمد علي الصانع3000807005537151

71.76ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشهد عبد هللا هزاع المطيرى3010122009227152

85.32ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشوق مبارك سعد عبد هللا3000522020557153

78.72ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعائشه حمد مشخص الرشيدي3010202010367154

76.86ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعاليه راشد مناحى العجمى3001120005367155

76.68ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعبير هادي علي الرشيدي3000801010087156

84.18ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغاده احمد هاضل الجالوى3000519003457157

83.51ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغدير فالح مانع الهدبه3010118002997158

73.45ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغزالن احمد ثنيان عبيد3000922001187159

70.38ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغيداء مجعد حمود الرشيدي3001220005487160

92.43ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه حسين عبد المحسن العتيبى3010217009537162

91.84ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه راشد سعد المطيرى3000811007957163

91.04ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه منصور حمد الرشيدى3010106000927166

76.93ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفايزه شامخ التويخ الرشيدي3000629010957167

95.09ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفجر على سعد زريج3000921008387168

73.97ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيلطيفه عبد السالم محمد العماوي2990514002817169

66.18ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم علي عنيزان الهلفي3000411009937174

69.97ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنار فيصل حبيب الحداد3000521001047179

90.88ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنار محمود عايض سلطان3000402010637180

90.02ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمناير فاضل محمد الهبيده3000618003727181

67.92ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمنيره جاسم محمد الجويسري3000528005657182

84.52ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمها فالح ثنيان ريس الرشيدي3000819006617185

81.76ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيموضى خلف عبد الهادى المطيري3001204004177186

74.6ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينور نواف غازي المطيري3010116005457187

72.73ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينورا راشد سند الديحانى3000628001717188

66.27ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره سالم عوض الرشيدي2990629006527189

79.92ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره مبارك عبد الهادى المطيرى3010209007187191

81.66ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهيا سعود عبدهللا الرشيدي3000811007287194

80.73ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهياء نايف حمود الديحاني3010302006517195

74.14ناجحاألدبيالفريعة بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيوجدان جابر العتيبي3000421005227196

83.91ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيأمجاد محمد مطلق الزعبى3000909002767221

80.85ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيبدور حامد عيسى العود2991109002017222

84.19ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيبشاير مجبل عبدهللا ابورميه3000706011137223

73.39ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيجمانه دبيس رباح الرشيدى3001205002157224

70.79ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيجمانه عبداللطيف جعفر كمال3000618005597225

81.99ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيحصه خالد عبد هللا أبو عجيم3010107006597226

79.2ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدانه طالل حصبان الفهيد3000723013927227

84.16ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيدالل ماهر محمد النهام3000708000327228

79.85ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيرهف نواف نايف المطيرى3010117009847229

61.77ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيروان عبد المجيد محمد غلوم2981107006867230

79.96ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم خالد خليل الشطي3000921000537231

93.14ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيريم فهد ناصر بن فراج الضفيري3000909000497232

80.13ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيزهراء عالء أحمد القالف3000403008977233

83.84ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةغير محدد الجنسيةزينب خلف هليل سيف2990401016147234

85.76ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيساره خالد عذال العنزى3001227009587235

67.99ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيسناء مفلح مرزوق المطيري3001122002477236

75.01ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشهد يوسف أحمد الرقم3000219007587237

76.32ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشوق ليلى محمد المطيرى3000705008737238

85.64ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيشيخه طامى دغيم القريفه3010130015117239

72.44ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعائشه نجيب على قاسم2991125011087240

83.49ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيعهد خالد نشمي الرشيدي3000625006387241

74.89ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيغدير احمد جاعد العنزى2981006008097242

81.19ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمة عبدهللا على ذياب3001018006777244

76.59ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفاطمه علي عوض الدويله3000923006537245

86.28ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفتون سعود فيحان الشريف المطيري3000716002947246

68.71ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفجر فؤاد سلطان الفرحان3000501001357247

73.27ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيفجر نواف ناصر المطيري3000530004047248

76.81ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيكوثر على محمد على3000325000477250

72.79ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم جري رباح الرشيدي3001018005117251

82.19ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيمريم مرشود سلمان البطحاني العازمي3000821002957252



76.03ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتينوره عطا هللا مخلف المطيرى2990626009917255

74.64ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةغير محدد الجنسيةنوف عقيل نايف العنزى2980615011967256

80.9ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيهيا خليل محمد الباز3010210004637257

75.8ناجحاألدبيالربيع بنت معوذ الثانوية للبناتحكــومىالفروانيةكويتيوعد علي سعد الرشيدي3010226003137258

83.98ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيأحمد رشيد حجي الرشيدي2990124012067281

78.85ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيأحمد سعد أحمد الراشد2990602000387282

82.35ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيأحمد شبيب طالل المطيري2810503016817283

76.07ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيأحمد عبد هللا هذال سهل المطيري2920425004497285

70.47ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتياحمد صالح على البدر2890405001067289

72.48ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتياحمد غنيم مطلق الرشيدى2920105005327292

82.33ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيبدر صنت سعيد المطيري2730620008437296

85.84ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيبراك سالم مزعل نصار2890621015367300

78.72ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيبندر فيصل سليمان المطيرى2980518004327302

67.74ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيجاسم محمد سعد النون2971214011937307

72.71ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيجراح قصاب جريد الرشيدي2740519011817308

67.83ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيحمد شيهان جريدي الرشيدي2900710010257314

83.89ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيخالد جلوي شنار جلوي2911031001547318

80.83ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيخالد محمد عبدهللا حمدان الشمري2870909017937322

74ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيخالد ناصر جدعان صالح العنزي2890405008867324

74.42ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيسامي حمد فضي الرشيدي2940509014957327

80.88ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيسعد أحمد خلف الشمري2940723009497328

71.32ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةسعود صالح محمد العنزى2981227001657334

74.76ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيسعود طالل شعيب المطيرى2920328003927335

84.19ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيسلطان بدر عبد الحسين االشوك2841211013317339

79.81ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيسلطان عبدهللا عايض المطيرى2900423002297340

73.55ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيسلطان على عايد الشمرى2981002009287341

71.87ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيصالح فالح مطر المطيري2870725011557345

76.32ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعادل منصور عوض الرشيدي2921023006937352

64.82ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعبد الرحمن عبد هللا الفى المطيري2960712012867354

85.6ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعبد العزيز دخيل مبارك الديحانى2870814016077361

82.96ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعبد العزيز فايز حامد العنزى2880630015327363

76.97ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعبد اللطيف عبد هللا ماطر الرشيدي2950222008057365

67.19ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعبد هللا عبد الهادي مشقاص الفجي2980424006057373

80.04ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعبد هللا عيد مسلم الشالحي2830311007287377

74.94ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعبد هللا مجبل عبد هللا العازمي2960305013037381

77.54ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعبد هللا محمد عبد هللا المطيرى2830225005867382

75.83ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعبدهللا علي عبدهللا عسكر2920821001167384

79.77ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعلى حمد صالح الجريبيع الهاملي2821116006137391

65.76ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيفالح غازى فالح المطيرى2971017008317405

73.74ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيفهد راشد محمد الحميداني2950426004517409

77.83ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيفهد سعد صالح العتيبي2971125002537410

74.88ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيفهد سند مطلق الرشيدى2911220000367411

82.83ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيفهد مطلق خلف البرازى المطيري2910804007277414

74.95ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيفهد هايف جايز الديحاني2920815006287416

87ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيفيصل فهد حراس الديحاني2840107005857419

79.92ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمبارك مرزوق مبارك الغضورى2960627007537423

73.89ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمبارك هادي خضير الرشيدي2960131012527424

74.9ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمحمد بدر ناصر المطيرى2970513014877428

77.33ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمحمد سليم سالم المطيري2850224017637431

85.92ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمحمد عادل مشقاص علي الفجي2900823001787432

87.08ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمحمد مرزوق منسي العنزي2790725010837435

76.64ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمحمد مشرف فايح المطيري2991116008417437

83.13ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمحمد مفلح فالح الرشيدى2960514004137440

72.43ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةمحمد ناصر فهد العنزى2970521012767444

84.1ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمساعد خليفه غياض الضفيري2861220002917448

83.31ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمشارى الفى غالب المطيرى2930411007717449

73.4ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمشاري محمد عبد الكريم السندي2910518006417450

76.46ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمنصور حمود زيد اخريص2900106018367453

86.17ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيناصر مسلم عامر العجمي2740901005047454

79.58ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيوائل مرزوق مبارك الغضورى2920430004547459

71.96ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيوليد سعود جعفر البسام القحطاني2961109003047460

75.85ناجحاألدبيمركز الصباح الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتييوسف عايض محماس المطيري2960807011277466

67.11ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتياحمد جاسم محمد صالح بوهادي2920712000587492

73.51ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةسوريراغب على عمير2771220005537512

69.16ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيسالم ناشى مفرح الرشيدي2771217006467514

69.67ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيطالل موفى مطلق العدواني2900408013027522

74ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعبد هللا حمدان هدمول العدوانى2900330006387530

80ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعبد هللا مناع على العجمى2770110004387534

92.84ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعبد الوهاب خالد عبد الرحمن الحسينان2991015009517535

67.75ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيفهد حمد محمد المطيرى2901211007867549

94.42ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيماجد سالم بندر الديحانى2840730004987556

76.24ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمبارك نوح صقر العصيمى2650710012587559

73.5ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةاردنيمحمد جمال عبد الرحيم زهران2690203003527563

70.29ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمحمد جمعان عبدهللا احمد2870723003377564

93.33ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمحمد ذياب فهد الهزانى2901222008857566

80.66ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمحمد صالح حمود عراده2920725005547568

61.17ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمحمد عبد الكريم محمد الشرهان2870205016477571

77.3ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةعراقيمحمد مبارك راضي خليفاوى2910702012227575

87.13ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمرزوق محيسن مرزوق الرشيدي2831217007197579

71.62ناجحاألدبيمركز مرشد سعد البذال الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتييوسف غانم عبد الرزاق المال2800928016477590

72.15ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتياحمد عبد الرحمن ابراهيم القرزعى2850510012917614

74.51ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتياحمد على أحمد الصفار2970714000877615

70.75ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةبدر رحيم غانم حبيب2840625008847617

68.69ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيخالد علي فهد الخالد العنزي2970610003977634

69.99ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيخلف بدر خلف الخالد العنزي2990112007447636

80.59ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيرضا غلوم محمد اشكنانى2680507003447639

92.17ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيسعود سعد علوش خصيوي العتيبي2880326011217646

83.08ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعبد الرحمن عيد ندي الرشيدي2761104012327664

73.29ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةعجيل فرحان دحام خليف2671222008557677

70.34ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعلي نزال عبدهللا شوق2960720003127681

66.59ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعيد غنيم نطالن الرشيدي2950503002487683

72.42ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيعيسى مفرج هزاع العدوانى2931209012437684

71.85ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةسعوديفهد بداح فهد الصهيبي2821210026177686

79.18ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيفهد مبارك خلف الرشيدي2920930002257690

65.34ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمتعب خلف سفاح الظفيرى2900825007787702



61.99ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيمحمد نشمى دغيم الهاجري2910613003847715

77.33ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيهادي سالم سعود زمانان2810709009487728

62.29ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتيواسم محمد عبد هللا القحطانى2861104000957729

69.59ناجحاألدبيمركز جليب الشيوخ الثانوي رجالمراكــزالفروانيةكويتييوسف غنيم عواد المطيرى2861226003697731

60.9ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيأسماء عبدهللا محسن الرشيدى2981016010297761

74.03ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيأسماء ماهر محمد النهام2891208007237762

66.52ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةسوريأنفال محمود محمد الغنيم2941213008827764

84.11ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيابتسام فراج عبد هللا الزعبي2991031000547765

86.92ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةعراقياخالص داود سلمان2730621006687767

69.12ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةاسماء صباح جابر الخالدى2820825009547770

73.15ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيافراح حسن احمد السبع2810618000137771

69ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةامثال نعيثل صباح جابر2871203008777777

81.17ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةامينة يوسف فالح عنيفص2851102010087779

75.17ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيانفال محمد مطلق الجدعى2850225014147781

76.25ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيانوار عمير طبالن  الرشيدي2920603010217782

66.6ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةانوار مشعل فالح علي2980504012377783

78.75ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةايمان حمد عيفان سلطان2840326009487784

79.45ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيايمان خالد جاسم ماحسين2960912004757785

75.11ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةسعوديايمان راشد عاصي السعدون2850911007457786

64.55ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيايمان رجا طريخم سيحان2980111001917787

79.8ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيبدريه عبد هللا على احمد2960729013647790

74.25ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيبدور محمد متعب المطيري2871227008587791

64.78ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةبشاير مطلق ياسين مطلق2961210014197794

79.43ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيثريا صالح الفى محمد الصانع2880511015447798

91.58ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيحصة غنيم مطلق الرشيدي2740126005387801

65.6ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيحصه رياض علي العديله2930417001287802

88.17ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيحنان عبد المحسن عطية صغير2870907017247805

88.42ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيحنان عواد مراد سلطان2810408011567806

88.83ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيحنان محمد علي المرى2891117009157807

79.26ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيخلود سليمان محمد المطيرى2831020006887810

89.83ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةسعوديخلود فيصل حميد الشمري2860915002257811

73.42ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيخلود مبارك عبدهللا العجمي2770721005047812

66.55ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةسعوديدانة مرزوق مبارك المطيري2981101011737813

73.83ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةاردنيدنيا وجيه عبد الرحمن حيمور2970727022127815

67.4ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيديمه مساعد مبارك الجالوي2991124002947816

66.28ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيرغد فالح مطلق العنزي2951214008457818

65.79ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيرقيه حسن احمد السبع2980522005197819

82.04ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيرهف سعد سالم الدرعان2960616001447820

73.27ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيروان ابراهيم يوسف االنصاري2941122010817821

73.75ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةسوريروان يوسف الحسين2980101030917822

77.4ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيريم ضويحي عوض الرشيدي2930522000577824

82.67ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيريم فيصل بندر الدويش2900514017187825

71.88ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيريم محمد غنام العنزي2911129006637827

80.83ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةايرانزليخا اسدالة جدان2870212026227828

75.43ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةايرانزينب عبدالحسين سالمى2780101126517830

67.93ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةعراقيساره حامد محمد الماضي2940325012527834

72.26ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيساره محيسن جزا المطيري2940506008797837

69.25ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيسماهر متعب سعد المطيرى2950417013657842

75.5ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيسهام عبدهللا شلهوب  المطيرى2900915005427844

75.74ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيشمعه عبد هللا ثارى الرشيدى2681212012287846

62.12ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيشهد بدر ثانى الرشيدى2940307004937848

76.32ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيشهد وائل حبيب العباسى2990814003977850

89.37ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيشيماء فاضل عبدهللا يوسف2830215007877852

85.67ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيصبيحه نمش عبدالعزيز النمش2910211006797853

64.84ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةضحى خالد عبد هللا ناصر2970503013467855

91.17ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيضحى مشعل مطر الشمري2881026014357856

81.87ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيعائشه خلف مطلق الرشيدى2930117004857857

74.13ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيعائشه عبد الهادى ضافر الرشيدى2990531003387858

79.96ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيعائشه عبدالعزيز عبود2811016003677859

89.25ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيعبير حزام مزيد العصيمي2800117005117860

71.75ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيعبير سالم وليد الحمادي2810101019337861

79.17ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيعبير محمد دابس الرشيدي2830922007657862

83.13ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةعبير مخلف رزاز2830714006457863

79.79ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيعذارى عبدهللا محمد العتيبى2970505008397864

64.4ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيعفاف عبد هللا محمد الرشيدى2880217005387865

76.48ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةسعوديعفراء نايف مرهون الشمري2900327001227866

80.51ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيعهود الحميدى حدجان المطيرى2901107003217868

76.82ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيعهود راشد مطلق الزعبي2910204005657869

81.81ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيغزيل حمود عبد الرحمن العصيمى2791122007457871

91.58ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيفاطمة  مبارك سعود العازمي2840104013157874

79.08ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيفاطمة خليف لزام الرشيدي2840414008177875

88.17ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةفاطمة ياسين ناصر محمد2800322006717876

87.83ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيفاطمه حزام مزيد  العصيمى2860610001157878

80.11ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةفاطمه حميد شهاب رحيم2950504012847880

66.72ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةفاطمه عبدالرزاق ثامر صغير2980726015397882

72.05ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةسعوديفاطمه فارس محبوب الرشيدي2990921004027883

76.65ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةفاطمه مبارك مدعث شطب2960626018867884

76.74ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيفجر جابر محمد العنزى2900802004997886

79.77ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيفجر خالد عويد المطيري2990410004367887

93.17ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيكوثر محمد حسن عبد هللا2891210010267888

65.15ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيليلى نايف مرزوق العتيبي2801205016427891

73.91ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيمريفه عوض ناصر الرشيدى2880706019157893

70.85ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيمريم رياض جمعه  سبتى2920912009957895

81.67ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيمشاعل ناصر معجب الهاجري2850624021977897

80.46ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيمالك ثويمر عبد هللا الرشيدي2980827006537898

82.5ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةمنى شمخي جابر فيصل2880315011457900

78.8ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيمها نهار محمد  المطيري2900623013097903

68.94ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيمى سويد نادر العجمى2920924011237904

66.33ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةبحرينيميعاد مرعى على عبد المال2930704028757905

72.8ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتينشميه سليم بكر الديحانى2791209012187906

81.67ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتينورة مبارك خالد الرشيدي2810831007477908

73.73ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتينوره عبد العزيز عبد هللا الشويمانى2770926013657909

83.08ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتينوره عمير طبالن  الرشيدى2910201003947910

79.47ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتينوره عيد مطلق الرشيدي2960714004887911

83.4ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتينوره محمد طلق العتيبي2991024001867912



90ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيهاجر حسن هجرس  بن غيام2880813009747914

79.56ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيهنادى حمود محمد العتيبى2970909011357915

68.01ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيهند عياد قويل الديحانى2840526015777918

72.39ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيهيفاء عبيد مناحي المطيري2930308005887921

85.33ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيوجدان عبد هللا سعد المطيري2861206013097922

72.34ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيوسمية  ناجي سبيل الرشيدي2880125006577923

83.42ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيوسميه محسن  عوض سعود الحربي2690806007877924

74.69ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةعراقيوضحه وليد خالد الهاجرى2950904015967925

77.88ناجحاألدبيمركز حواء بنت يزيد الثانوي نساءمراكــزالفروانيةكويتيوالء خالد غافل جدعان2880213014737926

64.81ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيأبرار ثامر عويض الديحانى2920930001617952

66.08ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيأبرار عيسى ابراهيم على2961113002637953

73.51ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةسعوديأبرار معزي متروك الرشيدي3000214003237955

68.49ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيأسماء ماجد طلق العتيبى2970901014377956

65.69ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيأفراح عبد هللا خليف المطيري2981015011087957

78.42ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةأماني فيصل احمد كرم2871115007547959

81.73ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةسوريأمل حازم مصطفى مجبور2990903002597960

65.92ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةسعوديأمل صويان منادي الظفيري2781111009247961

88.92ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيأمينة فرحان غضبان مهنا الفضلي2871014013497963

81.08ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيابرار متروك ساير المطيري2940526007337965

75.9ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةاسراء احمد حمود سهيل2950818008437966

74.19ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيافراح سعد خليفه المطيري2941003018437967

76.96ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيافراح الفي خالد المطيري2931103012877968

65.51ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيالبندرى بدر مسفر الديحانى2960507010117969

86.08ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيالبندري محسن حمود المطيري2831123018987970

95.83ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةسعوديالطيفه مطلق رجاء حليس2870518008187971

80.17ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيالعنود عقاب متروك المطيرى2871102017527972

82.17ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةسعوديالهنوف فالح محمد المطيري2911030028537973

73.91ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيامانى خليفه مبارك بورسلى2820531015597976

68.49ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتياماني خالد مبارك الدويله2860808003457977

77.5ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتياماني محمد عبدالمحسن عبدهللا2901029004467978

71.91ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيامل حمود مشعان عمر الرشيدى2920911006957979

76.5ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةسعودياميره عساف  امبارك العتيبي2930628017377980

74.48ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيامينه عبد هللا حسن اسماعيل2970507009887982

78ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيانوار حميدى زامل باتل العتيبى2891021010057983

76.95ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةسعوديانوار عبود عواد ذياب السبيعى العنزى2900803011427984

80.67ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيانيسه يعقوب يوسف الخارجي2940917012037987

87.83ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيايمان عبدالعزيز سعود المطيرى2860316014037988

67.38ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةعراقيبان محمد هاشم الخالدي2850101214577990

80.18ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيبتول براك ناصر الدويله2971118004737991

88.64ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيبدريه جاسر المطيري2821228008057992

64.22ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيبشاير حمد على الخرينج2870923010037995

83.25ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيبشاير سعود غنيم غزاى المطيرى2880723016257996

78.92ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيبشاير على سعود سعد دايس2890815012287998

79.13ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيبشاير فيحان سعد صنيدح الديحاني2900423002028000

85.83ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيبشاير محمد مرضى العازمى2890819005528002

72.99ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيتحرير عبد هللا مرزوق الخالدى2910414007168003

67.06ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيتحرير غازي محمد حمد الديحاني2910106008548004

74.33ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيتحرير غالب عبدالعزيز منور الظفيرى2901210009618005

78.13ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيجميلة محمد سالم الرشيدي2820225007688008

82.58ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةسعوديجميله مدب نومان راضي الظفيري2870907010628010

86.92ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيجميله معزي   عويض المطيري2791228006728011

67.29ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيجواهر عبد الرحمن احمد الخباز2950314006148013

73.5ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةسعوديجوزه محمد عطيه الصقري2950301003028014

73.39ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيحسنه مرزوق مبارك الرشيدى2950106003348015

78.17ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيحصه سعود فالح العجمى2870525015968016

87.75ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيخلدة مفلح فالح بن شوق2800801006328018

73.21ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيخلود برجس محمد مفرح المطيرى2920904007098020

71.33ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةسعوديخلود نجر جزاء العتيبي2951001026388021

77.71ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيدانه صالح ابراهيم محمد الحبيل2920902005718023

73.02ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيدانه مبارك فهد المطيري2970725009018024

78.12ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيدالل خالد غزاى الرشيدى2950524006058026

80.75ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيدالل دوخي رفاعي مناحي بصمان الرشيدي2870110008088027

74.29ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةسعوديدالل سعيد راشد المطيري2790119003718028

87.87ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيرحاب عبد الصمد ابراهيم احمد2790409000398031

88.17ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيرحيمة نفاع سعود  الرشيدي2830630017598032

79.5ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيرزان جاسم محمد العنزي3000210011118033

69.57ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيرهف أحمد عايض الصنوين2970714000368034

79.28ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيروان عساف عبد العالى المطيرى2941120003868035

68.94ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيريم دوخى رفاعى الرشيدى2900327014088036

79.8ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيريم سعدون سعد العازمي2931230008978037

81.57ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيريم طامي فيصل المطيري2850118012198038

75.42ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيريم عايض عيد عايض الرشيدي2890506019128040

79.8ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيريم مبارك عبد هللا العازمى2940215005618041

70.15ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيريهام مطلق راشد النمالن2950803000468044

65.22ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيزينب جعفر مراد البلوشى2960810003498045

79.1ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيساره حمدان صنهات الديحانى2941207007888046

80.33ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيساره خالد عوض المطيري2770313028128049

82.5ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةسعوديساره سالم فالح العجمي2771201016258050

71.98ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيساره فواز صعفق أبوهليبه المطيري2980103017768052

72.48ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيساره مطلق صنت المطيري2830730017528053

74.01ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيساره معجب محمد المطيري2970524011138054

70.77ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيسالمه على محمد المرى2810127017728055

63.75ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيشعاع مطلق محمد المطيرى2880503016088058

79.04ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيشيخه خالد ردن محمد المطيرى2910911003838060

84.25ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيشيخه عبد الهادي صخى العنزى2861014003768062

85.08ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيضحى فهد محمد المطيري2870805016818065

67.97ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيعائشه محمد طارش السميرى2861021015388068

79.31ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيعائشه محمد عبد الرحمن العازمي2800723012828069

74.87ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيعاليه علي محمد القنور2931122002528071

76.19ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيعاليه نادر قراش العتيبى2911218005418072

76.25ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيعبير خليفه خميس السعدي2800514023678074

66.67ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيعبير عناد ضيدان الشمري2870827009328075

89.25ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيعفاف فهد هديبان الرشيدي2800630015528077

75.51ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيعهود سالم عيد فهد الوطري2911009003918083

87.25ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيغدير بدر عايض صقر مرشاد2871214011868086



74.89ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيغيروان غانم فرج مبارك2871127016548089

63.73ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيفاطمه شبيب عماش الرشيدى2900408016448093

90.58ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيفاطمه غازي حسين الجدعي المطيري2881024008018096

80.5ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيفاطمه مبارك معطش الرشيدي2850322006828097

85.8ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيفاطمه محمد عايد الرشيدى2850907014348099

72.65ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيفاطمه محمد نجر المطيرى2920513006098100

77.44ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيفاطمه ناصر حسين الصايغ2960210002758101

72.72ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيفجر بدر عبدهللا الرشيدي2860415020898103

71.52ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيفجر سرحان عبداللة الرشيدى2950110005178105

79.92ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيفجر عبدهللا هالل الصواغ2861209003418106

69.44ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيفي بتال الفي الرشيدي3000720009018109

78.93ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيليلى عواد هالل الشمرى2710310003668110

81.92ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيماجده فهد اديغم حنيان الرشيدى2900904008148111

64.18ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمثايل ناصر مروح الشمرى2900411008238112

72.27ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمرام مانع زعال العتيبي2930926008138113

62.44ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةغير محدد الجنسيةمروه غانم بادى فاضل2970420011758114

88.92ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمريم حمد هادى حمد2870326016298116

71.67ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمريم خالد محمد الكندري2971201017388117

89.5ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمريم دخيل سعود عجيان2861119006228118

68.79ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمريم سالم على بوربيع2820318001568119

67.3ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمريم سعد فهد بزيع2800115008438120

74.15ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمريم محمد مهنا الرشيدي2840219004438123

84.58ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمشاعل سعود عبدهللا الجدعي2850407017518125

66.64ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمشاعل علي مشعل المطيري2941125004958126

81ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمشاعل فهد ذعار المطيري2801112014968129

74.59ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمشاعل محمد فالح الصعيرى المطيري2810613017758130

73.56ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمشاعل محمد مرزوق الرشيدى2821028013768131

79.22ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمالك حمود عباد مفلح العدواني2900705002798133

81.67ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةسعوديمنال شديد مروى المطيري2881128022818135

64.83ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمنال عبد هللا عبد الهادي العبد الهادي2930226003088136

73.09ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمنال عبدهللا مداد المطيري2821126006158138

70.13ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمنى بشر زيد مشهور2821214012398139

80.87ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمنى هاضل سالم هاضل الجالوى2921205007798142

69.5ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمنى هيثم حسين بارون2980113009948143

88.83ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمنيره خالد سلطان المطيرى2890718000138144

89ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمنيره دخيل سعود مرعي2800217007348145

73.8ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةسعوديمنيره شامان شريد المطيري2991227007338146

56.47ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمنيره مطلق سالم العتيبى2650725019678148

82.35ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمها جاسى محمد المطيري2930316016528150

85.2ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمها خالد حسين السوارج2870722012918151

86.5ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةسعوديمها زبار محمد العتيبي2730118009718152

74.8ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةسعوديمها سعيد راشد المطيري2971106006568153

81.46ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمها مناع سرور جرمان المطيري2930223007788155

77.53ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيمها ناصر راشد الفضلي2890210003768156

82.33ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيموضي بنيان محمد المطيري2900221016288157

77.89ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتينادية الفي جاعد المطيري2830630013298159

74.18ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيناديه فهد بنيه متعب الخرينج2920306001358160

82.29ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةبحرينينبراس عبد الرضا اسماعيل جواد2991019012538161

80.83ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتينجالء بعيجان قطيم العتيبي2760606019138162

85.4ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتينرمين مرزوق مناحي المطيري2820618006838163

79.33ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتينورا مطير علي الشريكة2890903002098166

69.89ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتينوره احمد حجى شهاب2910318004098167

84.65ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتينوره جابر فاضل المرى2731019005388168

79.82ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتينوره صالح عبدهللا مطلق المسيلم2920227007428169

84.42ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتينوره عبد هللا مبارك البخيت2860207006418170

73.09ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتينوره فارس عبد هللا الجدعى2960724013438171

74.25ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةسعودينوره ماجد نهار المطيري2910209031548172

86.75ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتينوف  عبد العزيز براز ثامر2860729021498174

81.42ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتينوف سعد ضبيب على الهولة2880408004118175

76.33ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتينوف سعود مشيلح الديحاني2900830006798176

83.99ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتينوف شبال مسلم الراجحى2850215004958177

73.92ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتينوير عبد هللا هزاع الرشيدي2930729008438180

70.32ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيهاجر يوسف احمد الشايجي2961126010928182

85.08ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيهدى عبد الرحيم ناصر حافظ2870923014258183

85.83ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيهدى عبد المحسن هليل المطيرى2811017005448184

65.68ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيهدى غازى مرزوق المطيري2970518000248186

86.42ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيهـد يـل عـا مـر على محمد سعـران الدما ك2900815008058188

63.72ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيهيا عبد هللا نزال المعصب2991001011748193

73.82ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيهيا محمد فالح الرشيدى2880705004288194

87.25ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيوصايف عوض سعد الحربى2860611009928196

68.57ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيوضحه عبد هللا عبد الهادى العبد الهادى2951012003368197

79.58ناجحاألدبيمركز ام الحكم بنت ابي سفيان الثانوية للبناتمراكــزالفروانيةكويتيوفاء راشد دغمى الرشيدى2880619016098198

78.65ناجحاألدبيمدرسة الرشاد ثانوي منازل بنينمنــازلالفروانيةغير محدد الجنسيةضاري احمد عطا العنزى2940411013068222

84.22ناجحاألدبيمدرسة الرشاد ثانوي منازل بنينمنــازلالفروانيةكويتيعبدالرزاق هاشم عبدالرزاق الطبطبائي2890509006058223

81.51ناجحاألدبيمدرسة الرشاد ثانوي منازل بنينمنــازلالفروانيةغير محدد الجنسيةعبدالعزيز صالح عبدهللا الشمري2871005004848224

79.07ناجحاألدبيمدرسة الرشاد ثانوي منازل بنينمنــازلالفروانيةكويتيفواز حبيب كايد العنزي2890416009348226

73.47ناجحاألدبيمدرسة الرشاد ثانوي منازل بنينمنــازلالفروانيةكويتيمتعب مطلق حزام متعب السبيعي2911224009618227

79.07ناجحاألدبيمدرسة الرشاد ثانوي منازل بنينمنــازلالفروانيةسعودييوسف دالف مرزوق الحازمي2860719014788228

86.21ناجحاألدبيمدرسة الرشاد ثانوي منازل بنينمنــازلالفروانيةكويتيمحمد ليلي سعد السعيدي2731208008238229

82.45ناجحاألدبيمدرسة الفروانية ثانوي منازل بنين منــازلالفروانيةكويتيمحمد احمد مسلم النصافي2960918006738365

71.64ناجحاألدبيمدرسة الفروانية ثانوي منازل بنات منــازلالفروانيةكويتيتهاني أحمد سودان  الضويحي2930118002168461

72.28ناجحاألدبيمدرسة الفروانية ثانوي منازل بنات منــازلالفروانيةكويتيرشا ضيف هللا ياسين الهاملي المطيري2790309013028476

86.46ناجحاألدبيمدرسة الفروانية ثانوي منازل بنات منــازلالفروانيةكويتيشيخة جاسم أحمد البالول2830422004338493

85.17ناجحاألدبيمدرسة الفروانية ثانوي منازل بنات منــازلالفروانيةكويتيعبير خلف عواد حسين2810818017268502

64.82ناجحاألدبيمدرسة الفروانية ثانوي منازل بنات منــازلالفروانيةكويتيمنيره زبن ملوح المطيري3000226001918543

80.21ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيأحمد عبد اللطيف أحمد عبد الرضا30102220016811

79.21ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيأسامه محمد علي الوزان30004090052612

69.14ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيابراهيم فيصل ابراهيم الجسار30002240014913

81.9ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتياحمد صقر تركى العنزى30012220088114

82.73ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتياحمد عبد هللا احمد الحمد30101040043715

72.96ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةالهندبدر عالء عبدالسالم مصطفى30103090078916

69.95ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيبدر عماد بدر المال30008090046717

81.98ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيبدر يوسف محمد علي30101290085718

65.22ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحسن طارق حسن الفضلي29802160014919

82.33ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحمد نبيل حمد العتيقى29907020007420



72.59ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحمود ناصر ربيعه الربيعه29706240031721

81.67ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيخالد جمال محمد اليوسف30012230018822

67.51ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيخالد عبد هللا خالد الدخيل29808010048623

69.36ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيخالد عبد هللا عبد الرحمن الرشيد29909290052224

86.37ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيخالد وليد حمد الحبشى30006120033425

82.88ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسلمان خالد صالح الفريج30008220040528

65.24ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسلمان فيصل ثنى العنزى29905130125929

72.83ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسليمان عيسى محمد العيسى30001040071530

80.01ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيصالح خالد صالح الحبشى30001260079631

82.86ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيضارى طالل فهد المهينى30006280105133

76.95ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الرحمن يوسف عبد الرحمن الفيلكاوى30004030143534

75.37ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد العزيز رياض عبد المحسن الزاير30011100079635

96.79ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد اللطيف ربيع سعد العدسانى30102160020736

86.04ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا عبد المحسن سعد السهلي30004050020737

81.27ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةيمنيعبد هللا يوسف سالم بن عقيل30009140009738

82.05ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد المحسن محمد عبد الرحمن الحسينان30006260039939

93.19ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالرحمن مهند عبدهللا النفيسي29910200015840

65.79ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالعزيز عادل علي البناء29909250134541

83.99ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيفهد رياض عبد هللا مال محمد29909090083642

87.28ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيفهد عدنان سليمان السعيد30008280048643

77.72ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد خالد على ابا الخيل29911290040844

80.95ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد عادل على الجريوى30008230042245

77.89ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد مشعل عبد الكريم الياقوت30008150152146

96.2ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمشارى فهد جاسم احمد30012140121947

79.72ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمشارى فيصل عبد هللا القليش30101040002348

78.14ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمشارى وليد عبد اللطيف الرويح30008310076449

62.99ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيناصر حامد عبد هللا النصر هللا29909230071150

73.86ناجحاألدبييوسف بن عيسى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيناصر هاني سعود بن عيد المطيري30008150143351

76.04ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيأحمد بدر جمعه الفهد30007080088471

76.17ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيأحمد فواز على البليس30011220012472

84.19ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتياحمد فيصل حمزه الكندري30010200008173

73.52ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيبراك عبد المحسن احمد الراشد29812140049474

77.58ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيبشار فوزى ابراهيم بوقريص30005270067975

81.13ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيجاسم عبدالملك جاسم الطليحي30005140115976

87.96ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيجراح بدر علي المطيري30011060041579

80.37ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحمد خالد يوسف المبارك30010040114880

71.78ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحمد يوسف احمد المدينى30008230082881

82.87ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيداود جاسم داود العبد الهادى30003290087684

69.96ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيراشد مشعل راشد بورسلى30011040015785

80.66ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسليمان عبد هللا سليمان الحبيب30010260048288

71.9ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الرحمن مالك ابراهيم الشيحه29907280005791

69.14ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الرحمن وليد احمد الصالح30103060101792

74.75ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الرحمن وليد محمد السلوم30002170003593

85ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد العزيز محمد خليل مراد30101120079595

71.06ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا بدر حسين اللحدان30007100093496

72.21ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا ناصر راشد مال محمد30012050077697

92.84ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الوهاب احمد ابراهيم الدويسان30012210035498

70.37ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالرحمن جمال عبدالرحمن الكوح30008200058599

75.29ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالعزيز محمد صقر الجمهور300040300213101

76.44ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدهللا عباس عبداللطيف المري298032000034102

82.41ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالوهاب خالد عبدهللا الفارس300080501052104

90.53ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعلى خالد على الرضوان300121100336106

81.43ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعلي احمد عبد الكريم الشطى300101200065107

77.72ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعلي زيد ناصر الماجد300063000678108

85.96ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعمر عبد العزيز خليفه الشنفا301022500216109

79.9ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيفواز راشد ابراهيم الراشد300021700385111

89.79ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمبارك فهد فديع العدوانى300052300317112

88.82ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد عبدالناصر محمد المسفر301022100327115

80.51ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد فيصل علي الشويع300120600582117

78.6ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد موسى محمد الصليلي300062801035118

88.64ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد نجيب ابجاد الشامى300052800952119

75.62ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد نواف عبد هللا الوطيان300122101058120

75.79ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمشارى أسامه يوسف العمر301022800155121

86.37ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمشعل فهد عبد هللا الموينع300040100246123

80.57ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتيناصر منصور ناصر الخرافي300120600443124

74.45ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتينواف محمد يوسف العمر300072401342125

81.62ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف اسماعيل عبد هللا الشطي300110500975127

75.5ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف شاهين يوسف الغانم299092000495128

84ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف على رزوقي الشراد300111600409129

83.67ناجحاألدبيعبدهللا العتيبي الثانوية  للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف يعقوب يوسف القديرى300092801052130

73.09ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيأحمد خالد عبد السالم ابراهيم300040600873151

77.49ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتياحمد عبد العزيز محمد شهابي300082700135152

66.76ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيجاسم محمد ابراهيم االبراهيم301012500474154

71.81ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحسن جابر حسين عبدهللا301012000461156

71.68ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحسين منذر عبد العزيز بو عباس300011900412157

87.68ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيخالد وليد مبارك المزعل300111800857159

80.58ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيصقر خالد صقر بشاره300062800876161

68.45ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيطالل حامد محمد بو خضور300100100521162

73.09ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا فاضل غلوم مبارك300052200316165

64.08ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا هاني عبد االمير مرزوق300040400863166

73.72ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الوهاب عبد العزيز صالح الشواف300031800144168

77.88ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةيمنيعبداللطيف محمد احمد باغشوة300050601204169

73.33ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدهللا عبدالعزيز عبدهللا الحيى299050100455170

69.28ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعمر غنام عوض القفيدى العازمي299080100106172

79.11ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيفواز طارق نايف العامر301010201091174

89.66ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيفواز نواف يوسف الضاعن300101400358176

80.97ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمبارك امين مبارك دشتى300081800951177

70.3ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد سالم احمد العبدالهادي300053100106180

69.15ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد طالل بدر المجادى299080600354181

68.49ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمشاري عدنان على اللوغانى300060500087183

62.46ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمهدى أحمد حسين غلوم حسين301021000826184

69.6ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيهاشم عدنان عبد الحميد فرج301012600766187

66.43ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيياسر عامر ياسر العبد هللا300021900918188

85.01ناجحاألدبيعيسى أحمد الحمد الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف احمد عبدالحميد الصايغ300061600071189

77.06ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتياحمد براك محسن علوان300102801516212



83.64ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيباسل فايز فرحان مرزوق الهاجري300081200235213

61.38ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيبدر احمد ابراهيم خلف محمد محمد ابراهيم299101000447214

87.88ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيبراك رشيد محمد مبارك الرشيدي300071600606215

67.8ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيبندر حمد محارب عوده الظفيري300122700085216

75.61ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيتركي ضاحي فيصل سفاح شلوف الراشد البذالي300090800582217

84.43ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحبيب منصور عمر محمد امين300042900546218

66.68ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيخالد احمد براك الصليهم الهاجرى301010600244220

71.63ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيخالد سعود خالد سعود العويهان298120600865221

64.65ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيخالد ناصر عيد بن زايد298081100736223

78.14ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسالم مذخر سالم الضعيان300062801043225

82.06ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسعد عبدهللا احمد العبدهللا الجبر300092200097226

63.77ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسعيد عبدهللا سعيد مبارك البذالى298122400162227

71.15ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسلطان محمد مطر بريم ابريم العنترى300092700729229

65.68ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسلمان جالل خلف عائد الطرقي300041100379230

74.03ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسليمان عبد هللا سليمان عبدهللا السعدي299120200372231

64.57ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسند احمد عيدان الرشيد298101300242232

65.45ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيصالل بشير صالل قطيم مشعان الهاجري299041200315233

78.05ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيطالل مبارك ظاهر أضويحي العازمي300102800601234

65.31ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيطالل ناصر محمد المطيري301030100167235

69.03ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد العزيز فيصل سالم يالوس الخلف العنزى297041000357236

77.56ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا سعد حسن خلف الراجحي300082500774237

80.61ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا منديل مطر بريم العنترى298080500404238

66.49ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةغير محدد الجنسيةعبدالرحمن احمد خضير سلطان299090101698239

82.4ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدهللا على عبيد حمود الشمري300050401149241

71.67ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعلى سالم علي وقيت الشمري300092901117242

79.61ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعلي عبد العزيز جعفر أحمد المطوع300071600163243

83.49ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعمر احمد عقله راضي العنزى301022200328244

83.32ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعمر محمد حييان أنونه العنترى300050700157245

71.44ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعيسى صالح خلف سالم خليفه300121901248246

83.42ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيفهد عيسى محمد عيسى حماده300080600472247

79.71ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيفهد ناصر حمود شريدة الشمرى300031100594248

79.68ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيالفى عبد المحسن الفى حمير الشمرى300121500428249

79.26ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةغير محدد الجنسيةمبارك وليد مبارك عواد حماد300042201585250

87.28ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد خالد عبدالرحمن سلطان الفضلى300060900523251

68.96ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةغير محدد الجنسيةمحمد نعيم سالم محمد عثمان298012401615252

82.16ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمشاري فارس هاجد الرشيدي300122900087253

71.18ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمهدى عادل حسين حسن باقر301010201112254

69.65ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف سريع شلوان الجميلي299042900495256

70.05ناجحاألدبييعقوب يوسف الغنيم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف مسيف دريميح المطيرى301010200646257

66.54ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيأحمد عبد الرزاق احمد العمار299042100113281

83.01ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيأحمد عدنان محمد الحمد300052201044282

62.07ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتياحمد محمد مبارك الحيدر297030400371284

67.9ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيبدر ناصر بدر الخميس299120400761285

80.43ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيثنيان عبدالعزيز عبدهللا الماجد الغانم299101000287286

78.45ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسامي عبد هللا ابراهيم القفيلي300071500031288

84.76ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسيد حسين احمد صادق اسماعيل300052200164289

88.9ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةمصريشهاب محمد فتحي متولي300011101952290

89.94ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيضاري جاسم محمد الخشاب300032600363291

68.54ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيطالل بدر جاسم الوهيب301022700058292

76.01ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا على ابراهيم الفرحان299121200892293

82.46ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا ناصر محمد الجيران300120600347294

78.1ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالرحمن محمد دخيل الديولى298022000241295

77.26ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالرزاق ياسر مبارك الحيدر300101100371296

94.08ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعلى حسين محمد القالف300121500444297

66.74ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعلي عماد علي العبيد297100100244298

92.77ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعمار ابراهيم جاسم الصيرفي300090300879299

82.75ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعمر هيثم يوسف المازر300110200673300

85.28ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيقيس عصام مضف المضف300050700739301

73.6ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد علي محمد الراشد299102801166302

95.05ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمود صادق جعفر العبدال300040500119303

77.2ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمشاري بندر شجاع العتيبي299112201308304

76.81ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيوليد خالد صالح الماص300040501349306

81.08ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف محمد اسماعيل حسن الكندري300092401104307

69.05ناجحاألدبيعبدهللا الجابر الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف هيثم يوسف المازر298072800335308

69.31ناجحاألدبياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةسعوديأحمد عبد هللا سعيد المؤمن299070701258331

73.86ناجحاألدبياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحسن عبداألمير عباس بحروة300092900894333

77.88ناجحاألدبياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةغير محدد الجنسيةحسين أحمد غلوم حسن300031201395334

74.86ناجحاألدبياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسالم عبد هللا شحاذ الثواب300121500276335

79.44ناجحاألدبياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسعيد عبدالعزيز عبداألمير األربش299110700971336

78.74ناجحاألدبياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا محمد عبد هللا حسين300110200331337

76.77ناجحاألدبياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد المطلب خلف أحمد الوزان300011900455338

70.32ناجحاألدبياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدهللا عبدالرضا سيد هاشم الناصر299110900025339

68.25ناجحاألدبياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعلي عبد الوهاب علي عبد هللا300062100837340

83.63ناجحاألدبياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد فاضل على محمد على300110800097341

82.54ناجحاألدبياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةالواليات المتحدهمصطفى ابراهيم كرم300101300955342

65.32ناجحاألدبياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمهدى احمد حسن الجزاف300042401106343

76.79ناجحاألدبياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييعقوب محمد طاهر القالف299080700101344

75.79ناجحاألدبياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف خالد ابراهيم الماجد299090900529345

66.59ناجحاألدبياحمد البشر الرومي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف طاهر عبدالرضا الوزان300030500377346

83ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيأحمد حامد عبدالرضا بولند300040700516371

92.05ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيأحمد محمد أحمد الوقيان300052800856372

76.49ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيابراهيم طارق ابراهيم النخيالن301010300508373

86.38ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتياحمد عبد هللا احمد الرحمه300060400326374

73.84ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيأحمد فيصل ابراهيم عسك300073000743375

63.63ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيبراك راشد سعد السالم297091900636376

83.13ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحامد فواز عبد اللطيف الغربللى301022800083377

73.08ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحمد عبد العزيز عبد هللا المسعود300101600296380

66.69ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحمد محمد يوسف الفهيد300100600198381

78.57ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيراشد ياسر راشد الدرويش300120900286383

84.5ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسعود ابراهيم عبدالكريم االصقه300081300973384

67.04ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسلطان شمالن سلطان محمد299110201515385

70.9ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيشمالن عادل عبد الواحد الكلبي299012800055386

85.54ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيصالح خالد أحمد الجريوي301020900099387

68.96ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيصالح خالد صالح العيدان300043000435388

94.37ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الرحمن فهد سعود العبيدان300063000192389



78.3ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن البطحى300101501255391

74.08ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد العزيز أحمد فهد الدعيج300100500939392

83.58ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا محمد عبد الرحمن البطحى300101501263394

63.38ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا نادر عبد الملك محمد300031900217395

77.76ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالعزيز أحمد عايد الشمري299060100926397

76.34ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالعزيز حامد عبدالعزيز الهزاع300121701422398

76.56ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالعزيز عبداللطيف عبدالمحسن الهاشم301010101541400

64.04ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدهللا وليد ناجى االحمد299052800551402

76.7ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعمر عدنان على محمد300042301092403

71.35ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيفارس مشعل محمد الفارس299061200603404

66.27ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيفهد طارق عبد الغفور العبد الغفور299120500914405

79.83ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيفواز يوسف عجيمان العجيمان300060500108407

70.25ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد بدر ابراهيم اليتامى300122301199408

77.7ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد بدر على الفيلكاوى299090800106409

80.84ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد عدنان عذال الماجدي300112601235410

71.46ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد يوسف محمد البناى300022800302411

66.43ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمشاري ناصر بدر الخراز300110300519413

71.09ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييعقوب وليد خالد الخليفى300012901345414

85.91ناجحاألدبيجابر مبارك الصباح الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف صالح على الجطيلى300080300197415

96.71ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةمصريامجد عصام عبدالقادر فريد300081401563441

82.67ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيبدر سليمان خالد البالول301021800428442

75.28ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيبدر مشعل تريحيب البسام300071900481443

78.88ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيبدر ناصر مصلح الرغيب299120300402444

85.45ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيجراح محمد يوسف العسيري300062500224446

70.35ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحمد طارق خليل عبد هللا300082900321447

74.88ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحمد عبد الكريم عبد الرحمن الصفران301030600188448

72.32ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحمد مساعد على الشويب300061000332449

83.23ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيخالد حمد عبدهللا البصيلي300051800408450

90.12ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيخالد عبدالرحمن عوض الشويب300070800024451

61.93ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسالم محمد صقر الشطي298012800202452

72.59ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسليمان عبد هللا سليمان فرج الطراد299060100299454

74.8ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسليمان محمد سليمان عبدالوهاب العبدالوهاب300101401174455

68.8ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيضاري محمد عبد المحسن الغانم300030200876457

89.65ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الحميد مثنى عبد الحميد العيسى300120300555458

65.03ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الرحمن عبد هللا محمد حمد الصقر297081300477459

61.6ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الرحمن فيصل محمد السرهيد299082100054460

68.62ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد اللطيف عدنان عبد هللا الجسمي300071301008462

73.63ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا صالح حمد الخميس300071900174463

77.11ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا محمد ذعار الدوسرى300042200793464

77.51ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا محمد عبد هللا العصفور300122100928465

70.28ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدهللا أحمد تركى النويهض300061100747466

72.72ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالمحسن سالم ابراهيم الخضر300020200944468

70.02ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعثمان عادل عثمان الخليفي301030600225469

82.19ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعلى زيد حسن آل محمد علي الصايغ300032600339470

85.68ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيفهد مشعل محمد الركيبي300090100201471

68.72ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد خالد علي السعدي301011400324472

69.3ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد شاهين محمد الغانم300071700535473

83.01ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد صبيح خالد العيسى298071100353474

86.22ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةسعوديمحمد عبدهللا خالد العتيبي299031101436475

82.98ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةبحرينيمشعل محمد خليل الطشاني300081200454476

77.11ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيهاشم جمال خالد الغربللى301031200477477

73.35ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف بدر سالم الجندل300081600562480

62.35ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف عبد العزيز يوسف الحداد300032500784481

74.54ناجحاألدبيجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف وليد محمد شهاب محمد301012600221482

68.26ناجحاألدبيحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيأحمد محمد حمود الدخيل301031000387511

91.09ناجحاألدبيحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحمد خالد حمد الصانع300033100619514

85.15ناجحاألدبيحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحمد فهد عبد الرحمن العوده الصالل299080300239515

72.98ناجحاألدبيحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحمود أحمد يوسف الميال300100500824516

76.7ناجحاألدبيحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيصقر صالح محمد العنجرى300100400794517

89.95ناجحاألدبيحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الرحمن فهد سالم الماص301012000138518

71.91ناجحاألدبيحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الوهاب محمد حسن العوضي300051000427521

84.97ناجحاألدبيحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الوهاب مساعد خزام الحمدان300041500575522

76.05ناجحاألدبيحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالرحمن على عبدهللا احمد300081500158523

82.12ناجحاألدبيحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيهاشم خالد عبد المحسن الهاشم300111600548528

68.66ناجحاألدبيحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييعقوب يوسف يعقوب الضويحى300102800759529

74.64ناجحاألدبيحمد عيسي الرجيب الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف محمد احمد المسعود300090200659530

78.27ناجحاألدبياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيجراح حمد جراح مهنا جراح301022300062552

70.58ناجحاألدبياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحمد محمد راشد البذالي299040500797553

72.74ناجحاألدبياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيخالد فرج مبارك الرحيلى300052400211554

81.14ناجحاألدبياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيضارى سالم محمد الهاجرى300101801004555

73.04ناجحاألدبياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيضاري أحمد مطر العنتري300092200193556

70.37ناجحاألدبياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيضاري خليفه عبد العزيز الحشاش301011501037557

72.33ناجحاألدبياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد العزيز منور مجبل الخيوطى الحربى300120100801558

61.28ناجحاألدبياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالهادى حمد عبدالهادى الفضلى298101000362560

77.26ناجحاألدبياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيفيصل سعيد فالح الرويعى298041901467561

78.59ناجحاألدبياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمبارك محمد غريب البذالى300062400493562

68.06ناجحاألدبياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد عايد حمود ال عقيل298062500507564

78.08ناجحاألدبياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد عبد هللا مذكر الهاجري301030600073565

67.33ناجحاألدبياحمد شهاب الدين الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيوليد عبد هللا حسين القضرم300041900448567

80.67ناجحاألدبيسليمان ابو غوش الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيزيد يوسف محمد الهاجرى300021700772593

75.65ناجحاألدبيسليمان ابو غوش الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعلي حسين سيف العدواني300071200821594

74.07ناجحاألدبيسليمان ابو غوش الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعيد محمد عيد الجويسري301010800158595

68.87ناجحاألدبيسليمان ابو غوش الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد علي بريك العازمي299120800984596

73.2ناجحاألدبيسليمان ابو غوش الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد يوسف محمد الجاسم300041700243597

81.92ناجحاألدبيسليمان ابو غوش الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمساعد ربيع محسن محمد العنزي300100401332598

82.46ناجحاألدبيسليمان ابو غوش الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمشعل متعب عبد هللا الخالدي300100200266599

79.42ناجحاألدبيسليمان ابو غوش الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيناصر محمد سليمان حسن300092000669600

72.03ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتيبراك جمال ابراهيم الجابر300030700686626

66.08ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتيثامر عبدهللا ثامر السعيدي300080500834627

73.72ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتيثنيان صالح مطلق الختالن300091000544628

76.74ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتيحمد أنور عبد الوهاب النصف300062101039630

71.62ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتيحمد يوسف يعقوب الفرحان297081100707632

67.72ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتيراشد أحمد عبد العزيز مسعود301011100591633

72.41ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتيراشد احمد على الجسمى300110700328634

80.03ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتيعبد الرحمن فهد حمد العوفان300100100767636



73.51ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتيعبد الرحمن فهد عبد الرحمن الحسينان300040200239637

80.72ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتيعبد الرحمن فهد عبد الرحمن العبيدي300080800327638

68.6ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتيعثمان حسين عبدالكريم البحر300060400318646

69.12ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتيعلي بدر عبد الحميد الشطي300123100524648

78.23ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتيعلي حسن عبد هللا بوناشي300120800162649

81.33ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتيفهد الفى مطيع العنزى300121900544650

73.35ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتيفهد يوسف احمد العميري300060400182651

83.43ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتيمحمد جاسم محمد حسين300061500302653

73.91ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةمصريمحمد صالح الدين احمد السيد احمد300051000363654

86.84ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتيمحمد عادل يعقوب النجار301031200506655

68.27ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتييعقوب محمد حسن عبدهللا300010601066658

72.94ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتييوسف عبد العزيز عباس الشطي299030600217659

90.45ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتييوسف عبدهللا يوسف الحمادي301022800948660

83.15ناجحاألدبياحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين حكــومىالعاصمةكويتييوسف مشعل يوسف الصفران300090100332662

74.32ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيأحمد عيسى عبد هللا الدريع301031000985691

69.87ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيابراهيم حربى سعود الظفيرى299090301112692

73.09ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيابراهيم محمد مبارك الدوسري297092100294693

79.7ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيابراهيم نايف ابراهيم جحيل299120500148694

84ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتياحمد سالم نايف الرديني300062300927695

71.35ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتياحمد الفى حمد الهاجري300090300983696

73.67ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيبدر نورى ناصر عيدان298122200611698

76.06ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيتركى سامر تركى رحيل300080401094699

72.55ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيتركى على مناحى الفراع300091800832700

83.36ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحسين حسن على القالف300121100109702

74.67ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحسين عبد العزيز بدر الميعان300081800804703

73.95ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحمد خليفه هزاع المطيري300112501293704

73.94ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيحمدان حمود حمدان العلثات300090200368706

80.42ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيخالد على خالد العازمى300080400323708

82.23ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيخالد محمد خالد الفضلي300101000928709

78.96ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيخالد يوسف احمد عبد هللا300121500751710

73.76ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيخلف حسين علي كرم300122301076711

78.03ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيراكان سالمه عبدهللا العنزى300070300441712

65.21ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسالم محمد ابراهيم الحبيل300100401252713

72.42ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسعد عياضه عبد هللا الرشيدى301020200762714

68.16ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسعود ثامر خليفه الشمرى300081300738715

81.41ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسمير جاسم سمير اصليهم الهاجري300102800206717

65.84ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيطالل بدر سالم الهاجري300071400487719

62.53ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الرحمن بدر عبد هللا الشمري301021600178720

79.98ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الرحمن خالد صياح العنزي300061500652721

81.37ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الرسول محمد عبد الرسول محمد300082500897722

79.57ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد العزيز ماجد عبد الرحمن الخالدى300122201104724

72.27ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا خالد سالم السويلم300031700223725

68.56ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد الهادي ناصر مروح الشمري300052900654727

72.88ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالرحمن على مطلق العنزى300053001343729

78.82ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالعزيز سعد رشم الشمرى300110100218730

90.56ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالعزيز فيصل شليويح العصيمى300072601109731

74.7ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالعزيز مطر مبارك الحصم300102401336732

68.07ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةيمنيعبدهللا صالح عبدهللا متعب301022200539733

91.41ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدهللا عادل عبدالخالق الشايع300081700862734

74.5ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدهللا فيصل عقله الشريده الشمري300031000331735

72.89ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدهللا نجيب عايد العنزي300033100707736

75.57ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدهللا هزاع مطلق العالطى299040500981737

76.26ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعلي صالح زايد شاهر300062201742739

59.01ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعلي محمد حبيب دشتي297011900426740

70.11ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعمر عزام عبد هللا العازمي300101700166741

84.83ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيفهد أحمد نايم العازمى300072800052742

73.85ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةغير محدد الجنسيةفهد عبد الرحمن فهد غانم300050201796744

80.57ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيفهد مبارك عايض الرشيدي300040900067745

77.13ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيفهد محمد حسين العدلي300011301145746

68.72ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيفيصل حامد بردى العازمى299011701346747

84.28ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيفيصل عادل مريزيج العازمي300052200965748

66.97ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمبارك جمعان سحلى العازمى300090700426749

81.41ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمبارك على برجس الشمرى300100800245750

63.5ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمبارك محمد صبيح الشمرى300010701286751

78.56ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمتعب سعد متعب الشمرى300022400616752

73.71ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد ابراهيم فريح الهاجري300120600128753

78.36ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد جمال محسن الصليلى300040500063754

72.37ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد سامي حسين البلوشي300030400528756

65.25ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد صالح قطنان العنزى299080701251757

69.94ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد عبد هللا عايض العنزي300042000361758

78.38ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد ممدوح الفى النجدى العنزي300082100412759

83.53ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد وليد خالد االبراهيم300082000614760

76.39ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد يعقوب يوسف العميرى300112200108761

84.54ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمشارى غالب سائر العنزى300051601353762

63.8ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمشاري فرج خضير العازمي301022100554764

77.62ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيناصر سعد مطلق الرشيدى300050900327765

69.58ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيناصر فرحان يوسف العنزي300111600484766

66.91ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتينشمى فهد نشمي الضفيرى301011200162767

72.96ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييعقوب جمال حمد العازمى300042800158768

74.42ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف خالد محمد الكريبانى301011000769769

78.08ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف شريف محمد الهاشمي300060900507770

66.4ناجحاألدبيسعد بن الربيع األنصارى الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف على عبدالرحيم رشيد300082700186771

76.7ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيحيدر صالح علي غضنفر299050601188802

78.65ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيخالد محمد خالد المطيرى301011100305803

67.02ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيسعد فيصل حبيب السندان299081800059806

76.59ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيسلمان مشعل صالح المطيرى299071100833807

82.92ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيسند راشد سعود الريش300060400553808

84.02ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيسيف راشد سعود الريش300060400545809

70.59ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيعادل سالم يعقوب الدوسري300050800764812

67.17ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد العزيز نفل محمد العجمى300072600659814

69.29ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا أنور عبد الرضا أسود300080601061815

78.97ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا طالل غربى الشمرى300072100371816

80.39ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا عادل عبيد العصيمى301012301221817

71.11ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدهللا فاضل جابر الفضل300042601327818

72.6ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيعلى خالد فهد الديحانى299020800629819



73.22ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيعلى طه سلمان كريدي299092101421820

68.16ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيفهد ضاوي محمد النصافي300040700647821

63.53ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيمبارك جابر مبارك الفريحان299042200093822

82.53ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد احمد عثمان محمد300062800817823

66.11ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد عبدهللا علي العرجان299041500158824

75.93ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد نفل محمد العجمي300072600819827

78.41ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد نواف غربي الشمرى298062000043828

65.97ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيمشاري مبارك محمد الهرشاني299091501001829

75.77ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيمشعل طالل مبارك الهدب300111900639830

71.99ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتيمصطفى جمعة جعفر جمعه العابدين301031500138831

88.97ناجحاألدبيعقاب الخطيب الثانوية بنينحكــومىالعاصمةكويتينايف فيصل راشد ذيب الهاجري301020100091832

82.42ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيداود طارق محمود جمعه300041800391894

68.22ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسالم عيسى سالم الدماج299101000092896

70.84ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسعود على بندر خالد300010201038897

81.85ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسعود محمود سعود العوام299112700203898

67.49ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيسلطان حمد محمد العنزى301030500371899

71.6ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيطالل مزيد عايض الضفيري300031201205901

89.12ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد العزيز عادل عبد الكريم الروضان300111600329904

70.51ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد العزيز عبد هللا عبدالعزيز الشويش298082100682905

67.83ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا عامر عايد المطيري299060800842907

82.93ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا محمد شويش المطيري300073100672909

68.4ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبد هللا محمد عبد هللا االبراهيم301022100714910

76.36ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعبدالرحمن محمد حمود العصيمي300050300356912

72.46ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعلى احمد على البناي298060101086914

82.05ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعلى سمير محمد العدوانى300112001416917

76.38ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيعلي محمد يعقوب الصراف300042500876919

74.26ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد بدر راشد اللوغاني300111900102924

66.02ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد جاسم محمد الخياط299082301753925

68.15ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتيمحمد جمال زيد السعيدى299082900908926

73.24ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييحيى أحمد حجى الغيث300092600939931

69.54ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييعقوب طارق محمود جمعه300041800404932

64.88ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف عبداللطيف حسين جمشير301020100243933

69.45ناجحاألدبيمحمد محمود نجم الثانوية للبنينحكــومىالعاصمةكويتييوسف وليد سالم الرشيدى300030300893934

86.62ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيأريج ناصر محمد الحوشان300051500018961

85.7ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيايمان سالم سعود العجمى300101500295962

78.93ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيايمان عبدهللا خالد الحبيب300121800826963

76.33ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيبدريه أيوب أحمد ملك300010300482964

88.35ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيجنان عادل عبد الرضا حسن300071100193965

82.01ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيحنان عدنان خالد الحبيب300112800322966

87.69ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيدانه سعد محمد العنزي301020900937967

88.63ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيرهف عبيد سالم العجمى301031200725968

68.81ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيروان حمد فهد جمهور300012601174969

77.42ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيريم عادل فالح العازمى300110700897970

90.45ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيريم مبارك فريح الرشيدى300051700028971

76.07ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيساره غالي عويد العنزي300040800146972

81.78ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيعائشه سالم محمد السهلى301012600328973

71.75ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةغير محدد الجنسيةعائشه فيصل مصطفى يوسف298011201718974

88.08ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيعلياء علي محمد الدوسري300113001194975

79.93ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه نواف حمود الحصم الرشيدي300081100189977

68.73ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيفرح حسين ناجي العجمي300052700273978

85.46ناجحاألدبيأم حبيب بنت العاص القرشية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيموضى ناصر سالم الحضينه301010200697979

68.87ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيآمنه حمود محمد العازمي3000914004251002

77.25ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيأمثال محسن حمد المخيال3001024004721004

84.41ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيأنفال نهار خليفه الصليلى3010104002691005

83.55ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتياسماء ناصر ظاهر الشمرى3010313002831006

91.94ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيايمان على احمد المسباح3001027009421007

81.2ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيبخيته مبارك عبد هللا العجمي2990826005261008

74.15ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيبشاير علي حمود الخالدي3001205011381010

70.62ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيحنان عبد هللا يوسف مراد3001029009441012

75.58ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيحنان محمد يوسف العساف2991226004681013

84.51ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيخالده صالح مفلح الهبيده3010120004371014

71.78ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيدانه زيد عبيد الشمري3010228001041015

82.74ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيدانه عبد هللا حسين الرشيدى3010111002091016

67.9ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيدانه محمد مسامح المطيرى3000622004241017

86.08ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيدانه منصور مياح المطيرى3000625008061018

69.02ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيدالل محمد يوسف العساف3010129001011019

76.78ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيرزان سرور عبد الهادي العتيبي3000320014911021

79.78ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيرهف محمد علي العنزى3001218008931022

91.54ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيريم ذياب ظاهر الجنفاوى3000807002111024

81.66ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيريم عبدهللا سعود المطيرى3000901002281025

79.26ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيريم عبدهللا مطر العنزى3001202001751026

88.88ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيزينب حسين ليل العنزى3010206001411027

91.24ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيساره بدر شريده المزين2991123005171028

69.85ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيساره مبارك مصبح العازمى3000203005151030

79.09ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيساره ياسين فالح العنزى3001126007851031

85.5ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيشروق مشعل سعيد العازمي3000514010791032

75.5ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيشوق صباح دايس الضفيري3000525003351033

78.9ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيشيخه طالل سلمان الخرافي3010122003751034

74.6ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيضحى عبد هللا عايض العتيبي3001110006651035

73.89ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيعهد مطلق فراج المطيري3000424013761038

71.43ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيغدير محمد مصلح الرشيدي2981217007291039

79.23ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيغزيه ناصر بدر المطيرى3010131009071040

80.77ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه حامد حمد الهاجرى3010104013251041

85.9ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه صادق فاضل باقر3000814003091042

77.36ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه طالل شبيب العجمى3000613010981043

93.07ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه محمد صلبي العنزي3010304005141044

67.23ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيفتون عبد الجليل عطيه صغير3001217013341045

69.15ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيفجر على عباس شموه3010106009061046

67.3ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيلولوه باسم مجيد الفضلى3001220012841047

68.57ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيمريم ابراهيم عبد هللا الفرحان3000621003781048

78.66ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيمريم حمود سلمان الرشيدي3010309009571049

69.57ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيمريم هاني دابي الفضلي2990830011031050

67.59ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيمضاوى بدر فهيد العازمى2991121003711051

93.93ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيمالك حمد جواد بوحمد3000717000761052

69.73ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيمنيره طالل صالح العتيبي3000711006011053



67.48ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتينور ارهيف اكياد الفضلى3000613000791054

92.27ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتينوره أحمد محمد صليهم الهاجري3001218000841055

78.39ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتينوره عبدهللا محسن العجمى3000131002911056

84.7ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتينوره فهد ضاوي العصيمي3000618002171057

85.56ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتينوره محمد سعود المطيري3000928004391058

73.43ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتينوف احمد غازى الحربى2990328008881059

75.63ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتينوف امين الفى العازمى3010102000561060

70.75ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتينوف رضوان فرحان العنزي2991003007551061

67.08ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيهند وليد اسماعيل االنصاري3001231004361063

88.59ناجحاألدبيحبيبة بنت شريق األنصارية الثانويةحكــومىالعاصمةكويتيياسمين محمد فضي الرشيدي3001214011711064

89.57ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيأرزاق مشاري حمد العلبان3000927003581091

78.32ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةيمنيأريج أحمد أحمد حسين السريحي3010125002631092

88.33ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيبدريه خالد محمد القديري3000725010871093

84.42ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيبدريه يعقوب يوسف العمانى3000709008691094

95.63ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيحصه غنام ابراهيم الحمود3000922001851095

72.53ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيدانه علي محمود بن نخي3000429005111098

63.82ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيدالل عادل فهد الغنام3010113006491099

71.06ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيدالل محمد على المبيريك3000330006421100

94.19ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيرتاج جمال فتحي خورشيد3000603001731101

72.41ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةعمانيساره احمد خميس البطاشي2990713001491103

71.78ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيساره نواف ناصر الرشيدي3000210003891104

79.22ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيشيخه خالد محمد الطريجي3001111005191105

65.41ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيشيخه عمر عبد هللا العويصى3010204013451106

86.12ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيشيخه يوسف ابراهيم المزروعي3000505007961107

64.92ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيعائشه خالد عبدهللا العويصى2971115004031108

70.37ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيغاليه محمد عبد هللا المزيدى2990220007991109

80.9ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيغاية منصور محمد الوزان3001026005111110

70.54ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةبحرينيفاطمه حسين علي حسين2980507002961111

75.99ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه عدنان ناصر الطراروه3001007013271112

70.25ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفرح عبد هللا عثمان القعود3000314000441113

73.85ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفنر عبد هللا صالح الطريمان3000512006481114

83.16ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفوزيه عبد هللا سعد الحديب3000518001681115

87.24ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيلولوه فيصل عبد هللا المذن3000511003481116

91.02ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيليلى عبد الحكيم علي الشواف3001004002091117

94.04ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمريم عدنان محمد بعركى3001009006091118

92.13ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمنار منصور أحمد المحارب الحمود3000807005451119

74.7ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمنى جاسم محمد الوزان2980729012591120

82.29ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيندى دعيج خلف الشمري3000704008131122

81.57ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتينور أحمد جاسم الفداغ3000701006421123

88.34ناجحاألدبيجمانه بنت ابى طالب الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيهيا فيصل بدر الفرحان3000410004071124

74.75ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيأسيل محمد حاجي عبد الهادي3000813003751151

90.3ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتياريج سالم احمد السنان3000604001581153

70.34ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتياسماء عادل عبد الحميد الخميس3000617011121154

79.36ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيايمان صالح محمد المبارك3000404005211155

84.73ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيبدريه ناصر فيصل القطان3000904003431156

77.76ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيجود أوس علي أصطى أحمد3000609005661157

87.42ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيدالل طارق احمد العبدالهادى3001024000931158

88.22ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيدالل يوسف ناصر التناك3001117006371159

70.56ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيرتاج حسين علي المحمد علي3000123000211160

83.83ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيرزان قحطان يوسف الرومي3000425006491161

70.67ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيرهف صالح فالح الصواغ2990526000661162

88.07ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيريم سعد مبارك الهبيده3000907004421163

69.93ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيسارا نواف بندر الخطاف2991113011631164

82.91ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيساره محمد ناصر العدواني3000827005491165

86.51ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةيمنيسمية سالم عمر مهاجر3000220013671166

72.16ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيعائشه عادل احمد الوهيب3000716008681167

74.93ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفوزيه خالد سالم جحيل3001014000591168

73.95ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفوزيه عبد العزيز ابراهيم العزران3010310002051169

90.19ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيلجين هاني حسن قاسم3001111015111170

78.36ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمريم جاسم محمد بوغيث3000406012271171

79.62ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمريم حمد محمد بكر3000331010131172

88.83ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمريم عادل حماد زايد الزايد3001210001671173

89.08ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةسعوديمريم مسلم محمد بلحاف3001103001561174

91.82ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنيره أحمد ناصر العلبان3000918003571175

90.11ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينور ياسين يوسف الباذر3010217008061176

83.15ناجحاألدبيسعاد محمد الصباح الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينوف حمد عبدهللا الحسينى3000617003041177

72.69ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيأروى سعد عبد هللا الحنيان3001124008711201

94.35ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيأضوى عبدهللا مفلح الجديع3010126001331202

79.62ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيأنوار سعود عبد العزيز البناى3000328008161203

83.18ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيالكادى حمود محمد الروضان3000621005541204

72.72ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيايمان محمد عبد هللا حمادة3000318001281205

70.46ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيجواهر جابر أحمد الصقعبى3000615002491206

84.21ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيحصه جمال شريده المجدلي3010210010871207

87.28ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيحصه عادل عبد العزيز البسام3000928000681208

89.42ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيحصه عبد العزيز محمد العنزى3010209010321209

71.99ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيدانه ابراهيم عبد النبى محمد علي الصايغ3001106002041210

78.07ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيديما جارهللا ناصر العريفان2990406002451211

85.46ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيديمه نواف محمد العماري3000328009631212

76.75ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيرتاج فاضل عيسى بوعباس3000731002691213

71.26ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيريم أحمد عبد الوهاب المنيس3010124010031214

68.97ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيشوق محمد عيسى الجساس3000514007461215

83.14ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيشيخه حمد سعود الخالد3001204007241216

76.6ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيشيخه حمد فارس الفارس3000326003711217

73.47ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيشيخه خالد محمود الفجي3000601004891218

87.45ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيطيبه جمال سليمان بوكحيل3000822001061219

72.84ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيعائشه أدهم يوسف العلي3000907004181220

84.72ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيعلية مشعل عبد هللا الفيلكاوى3010221001831221

80.81ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيغاليه باسل محمد السالم3000818000461222

92.87ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفاطمة ناصر عبد هللا البناي3000410008531224

75.25ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفاطمه نواف مشارى االرملى3001127014121225

71.47ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفوز سليمان صالح السليمان3000711012841226

83.87ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيلمى عادل على الشويب3010311002731227

85.17ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمروه عادل سالم اليحيوح3000215004391228

83.7ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنوه زياد يوسف القضيبى3000525001321229

84.35ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنى سعد عبدهللا الشمري3000318005821230



71.65ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنيه جمال ابراهيم اللهو3010214009181231

75.44ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينجد محمد نايف العنجري3001206014031232

69.01ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينوره عادل ابراهيم العبيالنى3001208002771233

87.27ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينوره عبد الرحمن فهد البديوى3010210012631234

88.75ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينوره فيصل عبد العزيز البسام3001108007321235

69.72ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينوف محمد صالح السبيعى3010227004291236

73.62ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينوف مساعد فرحان النويم3000424002691237

71.56ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينوف نواف سليمان الحشاش3001030003151238

74.66ناجحاألدبيالعصماء بنت الحارث الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيهاجر خالد غانم الذياب3001215009891239

84.03ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيآمنه خالد مبارك الجميلى3010121002351261

67.78ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيأبرار سعود اكعيد الخصيلي2980412000461262

74.1ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيأبرار فهد عبدالرحمن حسن3000722002841263

64.56ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيأروى بدر مبارك الماجدى3000405010581264

73.49ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيأصايل منصور عمر امين2990621001531267

81.05ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيألطاف هويدي محسن البذالي3000809005981268

91.38ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيأمل ناشى عبد هللا العازمى3000413007251269

85.86ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيالجوهره نواف دخيل العنتري3010114000331271

75.56ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيحبيبه تركى حطاب البذالي3000123010911275

79.29ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيحنين تركي خميس البذالي3000523002021276

92.53ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيحوراء حسين قاصد الشمري3000914002141277

84.01ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيحوراء محمد شاكر جعفر3000614008621278

93.6ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةغير محدد الجنسيةخديجه عبد هللا راشد شاكر3000405019041279

77.94ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيخيريه عباس راشد البذالي3000718011761280

74.3ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيدانه أحمد محمد عبود ذيب الهاجري3001118004861281

83.06ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيدانه رجعان سعد الهاجري3000411000531282

83.3ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيدانه سلمان مندى احمد2990423008521283

86.04ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيدالل سلمان مندى احمد2990423008441284

63.49ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيديمه بندر عويد العنترى3001216005841285

74.12ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيذيره مطلق حسن العراده3000816003351286

86.98ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيراويه بدر صالح الصليهم الهاجري3010314007781287

73.75ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيرتاج عادل محمد الضفيري3010126006861288

83.85ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيرزان فيصل صالح الظفيرى3000323006271290

67.01ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيروان عبد العزيز عبد هللا الهاجري3000811008831291

68.49ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيروان محمد عبد هللا الرشيدي2990530001851292

72.41ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيروان نعمان سفاح الراشد البذالي3000727014331293

78ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيروعه أحمد محمد الخليفه3001001006281294

70.64ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيريم منير مبارك البذالى2960613006271296

93.92ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيزينب الحوراء قاسم محمد حسين3001206014381297

80.81ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيساره عيد هدروس البذالي3000918013171298

80.83ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيسندس بدر محمد العنزى3001218005781300

81.35ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيشوق مشعل صالح الشمري3000609003551301

68.87ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيشيماء خالد مبارك الجميلي3000405007761302

91.67ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيشيماء عبد هللا مذكر الهاجري3000521011821303

89.62ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيضحى رياض محمود االبراهيم3001207004871305

81.19ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيطيف بطي عوده خليوي العنزي3000608000981307

74.61ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيطيف حمود مبارك الهاجري3010113008761308

66.86ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيعبير ماجد عبد الوهاب القطامي2990828012211309

72.2ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيعهد سعد هران العنزي2990328004581311

92.3ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةغير محدد الجنسيةفاطمه ثامر بديوى عرفج3000423011481314

78.87ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفاطمه مرضى رهيف العجمى3000827014371315

83.41ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفتون احمد مطر الرويعى3000407005591316

71.43ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفتون فهد سعدى العفيصان3001117005571317

86.68ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفجر خالد عبد هللا البحيرى3010207004171318

93.67ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةمصريفرح السيد محمد الشافعي3001111013351319

88.09ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفرح عايض فالح العنزي3010103008311320

82.52ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفرح عبد العزيز حطاب البذالى3001219010291321

91.61ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفوز حسين حميدى الحريجى3010227010691322

92.83ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيكوثر عمار حسن الحرز3000823016441323

94.27ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيلولوه حامد نزال البذالى3000601005691324

79.4ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيلولوه على درويش الشمري2991114006471325

74.3ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمرام فايز فرحان الشتيوي العنزي3001023013431326

78.31ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمريم جالل حسن حسين حيدر3001103005351327

67.61ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمريم عيد حمود الهاجري2970310001341328

90.43ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةسعوديمريم يونس صالح الشمرى3001020007431329

63.56ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمضاوى مخلف محمد الرويعى3000902015471330

74.65ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمضاوى ناصر مخمخم الرويعى3001018010631331

85.86ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمضاوي مرزوق حسن العرادة3001002004691332

95.28ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنار صالح غنام العنزى3000330009841333

66.29ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنار عبد العزيز عبد هللا العجمي3001031004041334

69.41ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنال عبد هللا مساعد البذالي3000105007671335

73.57ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنيره جاسم مبارك الهاجري3001102011821336

92.84ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنيره ربيع عبد المحسن الشمري3000518010051337

69.16ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنيره مشعل شاكر الشريفي3001126011391338

78.78ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمها مشعل صالح الشمرى2981210004151339

75.13ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمهره احمد هدروس البذالي2991213002441340

75.04ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيموسكو محمد مسفر العجمى3010115000851341

90.55ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيموضي مجبل زبن الصانع3000511003991342

89.76ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمى محمد فرهود العتيبى3010312013061343

76.43ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيناديه فيصل مبارك البذالى3000922011451344

98.99ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينشميه ناصر هزاع خلف العنزي3000923007841345

83.34ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينور ابركات عوض الرشيدى3001028003961346

89.52ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينور ماجد رشيد الجميلى3000618000731347

74.99ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةغير محدد الجنسيةهاجر ماسخ فنوخ غازى3001111019841349

72.77ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيهدى جاسم راشد البذالى2981009010461350

83.74ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيوديان محمد معزى الحربى2980621007141352

64.29ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيوصايف محمد معزى الحربي3000518001841353

68.18ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةغير محدد الجنسيةوفاء وليد مبارك حماد2980702011791354

86.28ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيوهج نواف غنام العنزي3000818004411355

73.11ناجحاألدبيفاطمة بنت الوليد الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيياسمين حميد حمدان الرويعى2981223006551356

68.47ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيآمنه بدر حميدان الهاجري2990917009751381

69.37ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيأبرار محمد ساكت العنزى3001212013641382

75.94ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيأسماء عبد هللا مسلم الرشيدي3001107007231383

93.41ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيأمل محمد مزعل عوض3010210014151385

65.08ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةسعوديابتهال محمد نفال السلمي3000510001361387

80.24ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيارتاج أحمد مبارك العازمي3001129010781388



73.52ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتياسماء خالد مهدي الرشيدي3000915000551389

73.33ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيانفال فاضل اسماعيل ابراهيم3001015006741391

82.1ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيحصه منصور محمد السهلي3000921004591393

71.29ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيحنان خالد حربى السعدى3000529008141394

68.84ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيدانه جابر حشاش الرويعى3001017007481396

69.63ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيديمه بدر عتيق السليمانى3001120003251398

88.89ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيرهف فيصل فرحان الهاجري3000731005251399

89.69ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيريما محمد سميان الظفيرى3001114006261400

75.88ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيريناد علي سعد الماجدي3000805003321401

78.17ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيزينب خالد حسين قمبر3000818004251402

89.47ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيساره حامد حسن العنزي3000911013961403

88.35ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيساره مشعل نعمه الشمرى3010314006391405

79.2ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيسلسبيل محمد حميد العنزى3000811005921407

84.38ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيسلمى مبارك عبد هللا العازمي3000923004931408

86.66ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيشوق شعالن فهد الهاجرى3001118010671409

80.47ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيشيخه خالد رفاعى الرفاعى3000705011981410

78.52ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيضحي صالح محمد الحي3010304012181412

68.45ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيعبير ناصر قاطع الشمرى3001116003531413

81.18ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيغزير سيف عاشور الماجدي3000828012511414

75.27ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفاطمة مبارك نشمي الضفيرى3000506007971415

83.92ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه فهيد وهيب العازمي3010207004761418

74.69ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه مبارك حمود الجميلى3001012006981419

96.62ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه محمد عوده الخالدي3001129001471420

82ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفجر بدر عاشور الماجدي3000802010681421

67.59ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفرح عيد غانم الماجدى3001226010951422

69.51ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيكوثر حسن عبد هللا نجم عبد هللا2990625007631423

76.77ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيلولوه عبد اللطيف عبد العزيز الفضلى3001204014521424

68.51ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمروه علي حسين القضرم3001224015871425

80.82ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةعراقيمريم احمد نعيم3000327015431426

84.95ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمريم سعد ذعار الرشيدى3001221006611427

78.4ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمريم محمد مطلق العنزي3010209007341428

86.67ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمريم مرزوق سعد الهاجري2991027006991429

72.13ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمريم ناصر محمد الشمرى3000405007171430

67.8ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمشاعل جابر رفيس الهاجرى2981015011671431

88.95ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمضاوي عواد سعود السعدى3000910013281432

75.13ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمالك محمد حسين القضرم3000920001241433

73.81ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمنال عباس محمد الرشيدى3010106012471435

74.42ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمنى محمد عبد هللا الحصم الرشيدي3000417002191436

93.35ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيموضى وليد ابراهيم على3000826011371437

74.79ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمي ارشيد مفرح الجميلي3000718012481438

90.47ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةمصريميرنا أمجد فاروق غنيم3000629015461439

74.7ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتينواره عبد هللا مخلف العنزي3000915008991440

82.49ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةسعودينوال محمد ذياب الرشيدى3010220002031441

89.68ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتينور محمد عبد العزيز الكندري3000820001981442

83.39ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتينورا مبارك عيد العازمى3001003005741443

72.14ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتينوره خالد مطلق العازمى2991228008651444

77.24ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيهاجر مخلد نعمه الشمري3000822000931447

71.79ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةسعوديوسن فايز جديع العنزى3000301008911449

75.5ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةسعوديوضحه سطام بردان الشمري3000728006851450

83.22ناجحاألدبيالدوحة الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيوضحه صالح غانم الخالدي3001224001541451

73.59ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيآيات محمد حسن الدورقي2980702008461471

94.12ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةبحرينيأبرار صالح الدين عبدهللا عبدهللا3000713002591472

74.55ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيأماني انور فاضل الصفار3001227001061473

95.71ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيأوراد منصور عبد الصمد الخطيب3010218002331474

97.29ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيالزهراء على حسين الصفار3001202003781475

70.73ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيبتول حسين على الفارس3010214002211476

85.51ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيجميله أحمد سالم البذال3001112001571477

81.9ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيحوراء عبد االمير رجب العابدين3000720008051479

72.5ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيحوراء علي محمد أشكناني3000708013851480

71.16ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةعمانيدانه عبد هللا محمد النوفلىة2991229012791481

87.82ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيدانه عبد الهادى احمد ماتقى3000331002641482

77.24ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيدالل خالد أحمد حيات2980113005131483

89.27ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيدالل محمد على عباس3001128007951484

82.17ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيديمه سلطان جوهر عبد هللا3001225012971485

92.79ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيرقيه حمد سالم الرشيدى3000407005831486

87.71ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيرهف ماجد سعود الحشان3000412009511487

88.58ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيريم عماد بدر حسين3010312000981488

89.23ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيزهره على عباس البكر3000613001591489

90.69ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيزينب عبد االمير حبيب االبراهيم3010205005031490

75.14ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيزينب محمد على العلى3001119009461491

80.43ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيزينب يوسف سويد القالف3000320007711492

74ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيزينه حمزه عباس االستاد3000329005851493

79.98ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيساره حميد حسن القالف3000809001171494

87.26ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيساره عبد الرسول محمد التركى3000726003841495

73.69ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيساره علي عبدالرسول علي3010112001541496

71.11ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيشهد مصطفى على البدر2980902004481498

70.76ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيعذارى محمود احمد محمد2970429008161499

86.22ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيعقيله عمار محمد الناصر3001203000531500

82.35ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيعلياء علي عبد العزيز مراد3010205004231501

86.81ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيغاليه عماد يعقوب بو البنات3000411008891502

72.39ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفاطمه الزهراء عبد العزيز محمد البلوشى2990515006961503

81.83ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفاطمه حسين كاظم القالف3010126007151504

83.8ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفاطمه عبد المحسن على القطان3000624000711505

95.34ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةغير محدد الجنسيةفاطمه محمد ناصر حسين3000831011691506

77.11ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفرح هاني محمود عبد الحسين3010109015731507

81.37ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيقمر صادق ابراهيم العطار3010125008291508

70.81ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيقمر عبدالمطلب عباس الصفار3000420005481509

96.29ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيكوثر محسن عبد هللا أحمد3001217012381510

96ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيلولوه يوسف محمد أحمد3001109002741511

80.3ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمروه خالد على فرج3000816008291512

71.14ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمريم حمزه عباس الصفار2990813003291513

92.15ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمريم طالل خليفه القربه3000331008891514

98.24ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمريم عبد العزيز مشارى المراغى3000625009451515

92.03ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمريم محمد عبد هللا سويد3001214006621516

83.52ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنيره محمد سالم الحميده3000615001421517



90.38ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنيره ناجي عبد الرزاق الماص3000610001481518

67.7ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينرجس عبد الرضا علي البلوشى3000731012531519

88.24ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينور حسين ناصر راشد3000503011481520

85.68ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينور محمد حمد العازمى3000803002261521

78.3ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينوره احمد صقر المخانجى3010202006231522

91.27ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةمصريهاجر حسن نورالدين عبدالعزيز3000414017881523

73.61ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيهاجر شاكر سيد اسماعيل السيد حسن3001212000461524

78.79ناجحاألدبيبيبي السالم الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةسوريهاجر محمد السهو3000214014651525

90.65ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيآالء جمال ناصر العصيمي3000908006891551

80.76ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتياسراء محمود علي بلوشي3000704008721552

75.73ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيثناء سليمان محمد االمير3010204002031553

70.09ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيحصة حسن صالح الغنام3001218011671554

85.86ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيحصه صالح عبد اللطيف الحبشي3000428006251555

92.65ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيحصه صالح سالم الوهيب3000730010681556

82.47ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيحصه وليد عبدالعزيز الهدلق3001221005221557

94.51ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيحوراء خالد جاسم العلي3010109011861558

90.57ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيدالل عادل يونس الجوهر3001008003331559

81.05ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيدالل مشعل محمد الخميس3001212003291560

81.42ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيديما عدنان صالح المال3000504003731561

68.89ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيرتاج خالد يعقوب اللوغاني3000927005851562

88.8ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيريم خالد تركى الوزان3010312007171563

76.79ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيسارا راشد عبد هللا المطيري3000727006841564

85.33ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيساره محمد مجبل العالج3000621012661565

92.93ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيسجى بدر خالد الهدلق3010204012221566

74.24ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيشهد عادل عبد هللا الروقي3000309008051567

80.77ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيشوق خالد خليفه العربيد3000615002651568

73.78ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيغاليه خالد على احمد3010102012431569

68.48ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيغفران خالد جاسم سالم الهولي3000426001641570

93.87ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيفاطمه جاسم صقر بشاره3000718003091571

75.91ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيليلى محمد عبد هللا العبيد3001116011961573

84.56ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيمريم جمال عبد هللا الجاسم3010207009271574

77.73ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيمريم سعد محمد الزعبى3010108009671575

74.21ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيمنال حسين عبدالعزيز العصفور3010129010591576

87.56ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيمنيره محمد أحمد السهو3000810009461577

82.67ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتينعيمه محمد عبد العزيز المحمد3000906005211578

80.78ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتينور بدر ناصر االحمد3000904004231579

80.67ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتينور خالد عبد اللطيف العيسى3010217013581580

70.17ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتينوره غانم عبدالمحسن الغانم2990924004721581

81.23ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتينوره فيصل عبدالرحمن العبدالعزيز3000411011871582

89.25ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيهاجر حسين خالد على3000514006741583

70.17ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيهبه عدنان يوسف الورع3000513012031584

91.36ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيهيا عبد هللا ناصر المشيطي3010215003531585

79.9ناجحاألدبيقرطبة الثانوية للبنات  حكــومىالعاصمةكويتيهيا محمد عبد العزيز المحمد3000906005131586

96.11ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيأرام احمد محمد الموسى3000601005341611

85.21ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيأسماء رشيد عبد الرحمن الواليتى3000618007511612

72.7ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةيمنيأمل عبد الوهاب أحمد الكحالني2990913013331613

87.27ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيأنوار محمد خزعل العنزي3000626000811614

79.15ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيالجازى صالح عبد القادر العبد الجادر3010313007421615

77.61ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيالجازى محمد مناحى الدواس3000327011211616

84.44ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيالعنود أحمد عبد العزيز الشمرى3001122007061617

94.3ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيايالف سعود سعد ابوصليب المطيري3000405011381618

80.66ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيجوى صالح احمد السعيد3000710006271619

76.42ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيحصه شهاب محمد العمران3000510003041620

67.72ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيدانه احمد عبد الرحمن الوهيب3000607000891621

88.35ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيدانه سامى صالح الخليفه3000802005751622

76.88ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيدانه فاروق طه العومي3001212004251623

81.83ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيرزان سعد محمد الفوزان3000907005811624

89.63ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيرغد أحمد ابراهيم الحسين3000930005051625

78.39ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيرغد فهد عبد هللا السهو3001107016891626

82.48ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيرهف صالح عايش المطيرى3001015003081627

75.85ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيرهف صالح عبد المحسن التويجري3010129005741628

88.15ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيروان حسن عبد الكريم مال هللا3010219001381629

76.79ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيريم بدر حسين الصانع2981209010351630

70.21ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيساره فهد عبد الرحمن اسماعيل3001130004071631

70.77ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيشيخه احمد توفيق الثاقب2990707008961632

90.23ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيشيخه خالد سعد أبو صليب المطيري3010205005111633

69.81ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيطيبه عبدهللا صالح الرويشد2990426004091634

79.18ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيطيبه محمد فريد الربيعه3000913012241635

73.02ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيعذاري علي خليفه الراشد2980927014491636

95.72ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفاطمه محمد عقيل العوضي3000328005171637

76.55ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفتوح سالم حمود الصباح3001026010391638

73.78ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفجر خالد نورى العدسانى2980224000261639

93.3ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفجر فوزى على الرميح3001001004251640

84.66ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفرح جمال عبد هللا الصانع3000911009911641

90.69ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيلجين يعقوب يوسف الخلف3000821006821642

88.43ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيلطيفه عبد هللا الفي المطيري3000530002011643

89.33ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيلورا سعد محمد البيدان3001007015031644

81.82ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيلين مشاري عبد هللا الدخيل3000613006261645

90.63ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمريم عويد ساري الثويمر3001102005771646

67.39ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمالك جاسم محمد االنصارى3000321007051647

89.72ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنيره احمد عبدالوهاب الصلحات3001020007861648

76.78ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةيمنيمها عوض محمد باغوزه3000209019271649

89.16ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيموضى محمد عبد الحميد المهيني3010222002721650

88.93ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيموضي عبد هللا صعفك العتيبي3000827009521651

73.65ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينور حسن عيد بن زايد3000313002031652

81.04ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينوره محمد ابراهيم النفجان3000809012321653

80.08ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينوف صالح يوسف الشريده3010108004221654

79.3ناجحاألدبياليرموك للبنات الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيهناي محمد حجي المطيري3000512001461655

95.76ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةمصريآيه خالد محمد محمود3000606017851681

69.84ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيأسيل عبد الرحمن سامي عبد السالم2971130009981682

83.77ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتياسماء سمير عبد اللطيف النسيم3001011006111684

73.45ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيالرتاج بسام صالح المجرن3010310005391685

79.91ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيالطاف عبد هللا أحمد النويبت3001220000971686

90.92ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيانفال مبارك على العازمى3000829005831687

82.13ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيبدريه احمد عبد الرزاق المطوع3010310006431688



86.38ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيبشاير فهد علي العميري3001122012151689

85.41ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيجمانه بدر حبيب الجريدان2990601004831690

67.85ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيخديجه أحمد عبد هللا الحداد3000925001451691

94.69ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةسوريربى هيثم الجاحد3001219000181692

82.09ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيرتاج أحمد عبدالرضا آتش3000521005421693

66.8ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيرزان عبد العزيز سليم راشد3000717001991694

91.52ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيريان زياد طارق اليوسف3000927012111695

79.53ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيساره عبد هللا سعد الرخيص3010210004041696

64.11ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيسدن سعيد غانم عبدالرزاق2990629000971697

75.5ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيسعاد محمد محمود الحسن2990321004351698

86.65ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيشهد جاسم محمد المانع3000412010651699

97.98ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةمصريشيماء شوقي النادى يونس3000202016131701

91.69ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيضحى أمان سالم عثمان3000628006221702

80.21ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةيمنيغزل حمد محمد باكريت3000709002871703

85.11ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفاطمة فيصل عبدهللا الشمالى3001105008871704

76.38ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفاطمه عادل عبد هللا محمد2990807010831705

77.75ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفاطمه عبد العزيز سعود الخليفه2980208002021706

72.7ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفاطمه يوسف احمد حسين3001225000831707

73.35ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفجر على محمد المنير3001102011581708

84.71ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفوزيه مشعل بدر الخضر3000401000861709

70.98ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيلطيفه سالم غازي المطيري3010308000911711

82.65ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمريم خالد عبد العزيز البراهيم3000424006051712

82.98ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةمصريمريم عبدالعاطى عبدالسميع عبدالناصر2980802007351713

65.86ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنار يوسف عبدالهادى العنزى3010227003811714

84.07ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنال فهد محمد الموعد3000626013081715

73.43ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنيره حمد عبدهللا الحاتم2980728006771716

67.7ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنيره طارق خليل العوضى3001008007041717

91.5ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينوره فيصل عبد هللا الخميس3001003000991718

78.5ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينوره ناصر ابراهيم العمار3000514009731719

88.73ناجحاألدبيالروضة الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيهديل خالد حمد زايد3000615010061720

94.8ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيآيات فاضل عباس أحمد3000710000611741

88.53ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتياسراء محمد عبد هللا المزيني3001024012481742

64.39ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتياسراء ناصر خليفه اللوغاني3001003003981743

79.66ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيداليا عبدالمحسن الفى المطيرى2991026009891744

89.24ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيدالل جاسم محمد الحجي3000929008511745

77.87ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةغير محدد الجنسيةدالل فهد محمد شريف3000531006831746

88.33ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيرؤيا بدر محمد العوضي3000822005361747

80.93ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيرزان احمد عبدالمحسن الياقوت3001224014131748

83.82ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيريما بدر سعود الوزان3000924002241749

71.55ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيساره وليد أحمد المحارب الحمود3001013007361750

75.04ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيسلسبيل انور جاسم القصار3001224007871751

67.58ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيشهد جاسم محمد األحمد3000212006711752

81.28ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفاطمه عبد العزيز أحمد الشطى3000710002991753

68.64ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيفاطمه يوسف يعقوب الحوال3000316004251754

58.94ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمريم جاسم أحمد الحسيني2990516005071755

70.34ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيمنيره محمد غضبان محمد3001230001281756

74.8ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيميسم ابراهيم عبداللطيف الخراز3000720006531757

73.89ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتينسيبه خالد عبدهللا الكنعان3000504005921758

81.15ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيهبه احمد فالح الدواس3000728006341760

87.73ناجحاألدبيشريفة العوضي الثانوية للبنات حكــومىالعاصمةكويتيهبه عبدهللا عيسى عبدهللا3001008013281761

81.1ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيأنفال ابراهيم فهد السليمان3010202004471791

78.45ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتياسماء عبد هللا بدر سالم عبدهللا مطر العيدان3000331002721792

68.56ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيبدريه على عثمان الرباح3001001001421794

83.81ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيحصه جمال أحمد العيسى3000129006921795

85.51ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيدانه فؤاد يوسف المطر3000626002091796

93.99ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيدانه محمد ناصر العثمان3000730005751797

63.13ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيدالل عبد هللا محمد العصفور2980314003351798

66.64ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيدالل مشعان خالد المشعان3010103007271799

89.37ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيدالل مشعل سالم الشريده3001202002981800

92.9ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيراويه محمد عيسى العنجرى3001024002611801

81.54ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيرغد محمد عبدهللا نعمة الل الكندرى3000403003871802

80.29ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيساره جاسم محمد التوره3001023003081803

80.11ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيسجى احمد طالب المال3001105007051805

80.77ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيشجن جمال عبد الرحمن الرشيد3010301005891806

81.46ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيشمه رياض سعود الرباح3000731004611807

86.49ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيطيبه وليد على المرزوقى3000709004631808

82.68ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيعائشه خالد عبد هللا الفارس3000805010441809

70.97ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيعبير براك مجهول عبد هللا3010125005971810

87.8ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيغدير خليفه حمدان النصافى3000709010951811

72.29ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه ابراهيم علي الحسيني3000815011341812

94.42ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه خالد قصى المشري3000822001571813

68.78ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه عادل عبدهللا المال2991219003971814

81.2ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفجر أحمد حمد اسماعيل3001116002491815

85.53ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفجر بدر منصور القالف3001202006181816

63.82ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفرح حمد عدنان البعيجان3001212010061817

85.4ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفرح خالد محمد الفهد3000524009591818

70.18ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةاماراتيفضه بدر سعيد متيوح3001217002861819

65.84ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفي فهد سليم السالم2991001006651820

67.05ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيلطيفه فهد صالح الشطى2990713004131821

66.95ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمريم حامد محمد الرويح2981122010471822

93.34ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمريم سامي علي المسباح3000702005391823

84.61ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمريم طارق محمد المذن3001015011751824

66.79ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمريم على عبد الرحيم المال3000920008291825

77.33ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمنار عبد القادر عبد العزيز القديري3010103015861826

81.12ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمنيره خالد على القطان3001129007451827

95.32ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيموضي فهد مبارك علي الحوطي3001222007771828

82.59ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيندى خالد عبدالرحمن الحمازى3010123010291829

86.42ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتينوال عبد هللا محمد المهنا3010214004241830

77.68ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتينور عادل عبد هللا الدمخى3000811001381831

87.87ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتينور علي يعقوب الهولي2981204005721832

68.75ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتينوف حامد علي العمران3000508003341833

86.45ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيهند خالد محمد اباالخيل3010303011531834

74.97ناجحاألدبيالجزائر الثانوية  للبناتحكــومىالعاصمةكويتيهيا وليد خالد الحمدان3001227004561835

91.99ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةغير محدد الجنسيةآمنه عقاب محمد عقاب3000909014631861

70.03ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيأبرار على سعود الرشيدى3000128003681862



63.55ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيأسماء محمد قمدان دريع3000609006381863

85.36ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيأسيل مشعل عقيل المطيرى2990409001761864

94.31ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيأنفال ناصر عبدالقادر عبدهللا3010311013561865

76.6ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيأنوار أحمد علي الضفيري3001111008931866

91.18ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتياسراء هاني زيد الزيد3000623004411867

86.07ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيالبندري مجبل نزال الظفيري3000510008571868

74.24ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيالعنود توفيق عبد الرحمن الخالدى3000226011191869

74.68ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيالعنود عبد هللا مبارك الحسيني3000613001241870

85.67ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيايمان مشعل ضمد العنزى3001007015111872

91.02ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيبدرية عادل عثمان الرباح3000619007871873

87.32ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيبسمه على ماطر العازمي3001217001391874

74.67ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيحوراء سعد عبدهللا مال هللا حسن3001028000621876

82.85ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيدانه فائز الفي شرار3000811001971877

77.38ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيدالل دواس سالم الدواس3010315002341878

69.87ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيديم سليم سعيد السليمانى3001103011671879

83.88ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيديما مشارى ضحوى الظفيرى3000925000651880

73.37ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيروان محمد فارس محمد2990212007211881

87.77ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيريم مطلق سعد الشمري3000806006081883

75.29ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيريما خالد صياح العازمي2990912004011884

84.11ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيزينب أحمد قاطع الشمري3001201001581885

80.94ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيزينب فراج نهار العجمي3000917002411886

92.33ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيساره بدر علي البصيري3000420012761887

75.38ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيسهيله عبدالعزيز عبدالكريم سلطان حجي بشير3000717006821889

80.53ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيشيهانه على عبد هللا المطيرى3000306013031890

93.59ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيعذارى سمير محمد العازمي3000421010741891

71.92ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيغاليه فهد عناد العنزى2990202016771892

81.37ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةغير محدد الجنسيةغدير مخلف رزاز العنزى2980127013431893

89.97ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه راضى مريزيج العازمى3000919007961894

85.45ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه سعد قاصد الشمرى3010315002261895

78.02ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةغير محدد الجنسيةفاطمه نصار حسين لفته2980802018771896

70.65ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفجر عواد جخيدم العازمى3010213002631898

77.15ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفجر محمد عبد هللا الرشيدى3000731009981899

69.71ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمرام براك باتل الرشيدى2980826003291901

74.27ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةغير محدد الجنسيةمريم على مبارك محمد2990915012041902

82.94ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمنار حريبى مطلق الرشيدى3001203002641903

75.54ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمنار فارس كامل الضفيرى3000814005791904

79.19ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمنار متعب عبد هللا المطيري3001206009611905

81.7ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمنال فالح ناصر العجمي3010221009921906

77.57ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمناير عطيه صغير العنزى3000620007211907

71.45ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمنى احمد مسفر العراده3001014011581908

74.54ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمنيره محمد رفاعى الشليمى3000708003581909

86.86ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيميار خالد سعد المطيرى3001227004131910

88.67ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيناهد أحمد جابر المسعود3000531009821911

91.09ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتينوره أحمد ابراهيم سعد مريخي3001209003311912

90.1ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتينوره طارق شاهين الشمالن3010212002541913

85.63ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتينوره فالح مرشد الشالحي3000605000951914

80.95ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيهاجر عبد الرحيم عبد القادر السرحان3000621003351915

85.52ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيهنوف نايف حمد العازمى3001102005421917

83.9ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيهيا احمد مطلق العازمى3001019003791918

90.84ناجحاألدبيلطيفة الشمالي الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيوفاء فهد عبد اللطيف الرباح3000323006511920

72.82ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيآمنه علي محمد المهنا3000511005751941

71.07ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيأريج باسل عيسى الناجم3000602003241942

72.51ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيأسراء عماد عبدالوهاب المحيطيب3000919012111943

74.75ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيأنيسه فهد مجيد البغلي2991211002931944

72.92ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتياسراء عبد هللا عبد الرضا عباس2981204012331945

78.34ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيامينه سالم على مبارك3000314016881946

70.14ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيحوراء هاشم على هاشم3000622002211947

69.79ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيدانه جاسم عبد الكريم بن حيدر2981112006911948

84.37ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيدانه طالل كاظم االستاذ3010213001591949

74.01ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيدانه نواف ابراهيم الخبيزى2980425000671950

89.87ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيدالل فيصل خليل عبد هللا3000320009071951

67.28ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيديما خلف أحمد الشطي2981227011411952

87.8ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيردينه ناصر ذعار العتيبي3010308004381953

85.48ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيرهف نواف عبد هللا الهولي3000608006291954

85.86ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيريان جمال عبد العزيز المسعود2990505009771955

75.35ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيساره عبدالسالم احمد الهزاع3000809002051956

86.25ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيشوق خالد ابراهيم الدوسري3001119004791958

73.41ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيشيخه خالد صالح الفاضل3000916014031959

78.98ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيصفية سالم على مبارك2990403014211960

73.6ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيعاليه عبدالعزيز مطر الشمري2971204011161961

86.04ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيعروب سعد محمد الرميح3010103015431962

92.97ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفجر جاسم محمد الرغيب3001010003031963

81.15ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيفرح محمد عبدالعزيز الماص3000826010571964

73.17ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيلجين جمعه السيد هاشم الشماع2991109002361965

80.28ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيلطيفه صالح داود الحزامى3001116006361966

74.65ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمريم ضرار صالح الطراروه3001231010841967

90.12ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمريم عادل حسين الصايغ3000709003161968

80.1ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمريم علي علي الهويدي3001212003531969

77.87ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةسعوديمزنه صالح احمد العميشي3000811014211970

82.72ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمشاعل جمال عبد هللا القليش3010202001991971

79.79ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمنيره ناصر حسين الهويدى3000327007191972

71.82ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيمي محمد عبدالوهاب البدر2980519010731973

90.68ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيميار يعقوب احمد الحاتم3010221002551974

67.07ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتينجالء مبارك سليمان الصانع2990303011451975

86.23ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتينور هاشم حسين الغربللى3010215001691976

76.84ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتينوره فوزى معتوق عنبر3000830001811977

79.87ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيهنا بدر عبد الرزاق الدعي3000602001991978

72.49ناجحاألدبياالسراء الثانوية للبناتحكــومىالعاصمةكويتيوداد مبارك سليمان الصانع3000614009931979

85.99ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيآالء صالح عواد كمال2990607013342001

83.85ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيأريام هادي صالح الرشيدي3010202003752002

66.42ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيأسماء ناصر مطلق العتيبي2990628000612003

94.4ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيأمل ثامر صقر المطيري3010224010152004

81.89ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيابتسام فيصل حمد العلي3000723001032005

68.88ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيبشاير فاروق عبدالرحمن العوضي3000919005692007

86.56ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيتهانى مطلق شبيب الهرف3000927001392008



76.85ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيتهاني يوسف عبد هللا حبيب الكندري3000326011122009

85.81ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيجورى صالح عيد الشمرى3000811008912010

80.22ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيحصه خالد عبدهللا الموينع3000322010712011

93.9ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيدانه على عناد العنزى3001018007652012

76.28ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيدانه محمد جمعان العازمى3000303004392013

77.57ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيدالل حسين مروي المطيري3001219006242014

80.95ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيديما عبد الرحمن خالد العنزى3010120008082015

87.1ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيرتاج رجا ضاحى ساير3010215014282016

87.56ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيرهف مشعل مرزوق العازمي3000619010342017

85.23ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيروان خالد فهد الديحانى3010228006062018

78.79ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيريم فهد عوض المطيرى3000129003262019

76.54ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيريما براك عيد الهاجرى3001006001392020

75.83ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيزهراء علي سيد عباس الصالح3001111000412021

97.41ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيساره محمد الفي العازمي3000510009962022

71.03ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيسعاد علي حسن أحمد2991124012112023

76.58ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيسلمى عيد عبيد الرشيدى3010128000632024

77.06ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيشيخه عبد العزيز الفي المطيري3000611012132026

89.71ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيضي نايف فالح الفضلي2990501015382028

68.76ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيطيف عبد الرحمن عطيه صغير3001218008692029

90.4ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيطيف مذود موسى المطيرى3000320000852030

89.92ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيطيف ممدوح محمود العنزي3001224013092031

90.46ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيعائشه سيف رمضان العنزى3010124005022032

87.85ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيعبير محمد مثيب العتيبي3000405006962034

74.19ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةسعوديعجايب مطير راضي الجميلي2990618004492035

79.68ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيعهد سعد عايد الهاجري2990522003452036

84.37ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه شهاب احمد محمد خالد3000410003782038

73.71ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه عبد هللا ثانى الرشيدى3001103004392039

74.31ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه على شريده الديحانى3000710003012040

86.72ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه محمد سالم الدماج3001118006542041

87.09ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيفاطمه محمد عبد هللا على عبد هللا3010123006912042

78.34ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيفجر طارق يوسف النجم2991019006642043

83.33ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيفجر يوسف جابر الشمرى3000808011782044

73.73ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيفرح نقا طامي المطيري3000514001052045

75.08ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيلولوه غانم عبدالعزيز المسعود2980716000832046

76.52ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيمثايل ثامر نواف العنزي3010124007722047

76.2ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيمريم أحمد يوسف بن عون3001015010012048

70.67ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةايرانمريم حسن خداداد فتح اللهي3000809004082049

84.69ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيمريم سعد محمد العجمى3010310000612050

95.58ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيمريم فالح براك الصعفاك العازمي3010126003362051

67.81ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيمريم يوسف محمد العجمي2970809011072052

82.14ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيمستوره عايد زيد الهاجري3001013005412053

79.7ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيمشاعل محسن مشعل مرزوق3000524004062054

80.56ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيمشاعل ناصر دخيل العنترى3010122001482055

73.12ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيمضاوي أحمد راشد البذالي3000427003332056

75.66ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيمالك حسين على بو شهرى3001115005982057

71.63ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيمالك عبد هللا حمد العدوانى2950625011512058

74.73ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةسعوديمنار فاضل افينس الظفيري2990510011172059

95.39ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيمنيره ثامر عناد العنزي3000720010152060

68.44ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيميار محمود صالح الشهاب3000512006562061

87.87ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتينور جمال عذبى ميال3000831006092062

86.75ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتينور خالد علي المنصوري3001031003322063

73.38ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتينوره صالح محمد المطيرى3000904001082064

86.59ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتينوره عبد هللا مجبل المطيري3010228009642065

96.29ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتينوره منصور مجبل العصيمى3010215003612066

92.91ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيهبة عارف عبد الرحمن شمس الدين عبد الرحمن3010117007652068

86.91ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيهديل سالم عياده العنزي3000810000572069

78.05ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيهناء بشير خليف العنزي3000826012842070

87.19ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيهنادى خالد عيد الهرير3010106001642071

71.58ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيهيله سالم حمد السبع3000529004782073

89.96ناجحاألدبيمنيرة األحمد الجابر  الصباح الثانوية بناتحكــومىالعاصمةكويتيوصايف أحمد سعد العازمي3000419007632074

69.5ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيأحمد رياض أحمد الصايغ2860712004952102

71.85ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيثامر زهير بدر االستاد2980215009222105

68.79ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةبحرينيجمال احمد مشاري عبدالعزيز2821003059342106

85.17ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيحمد احمد حمد الجيران2931001009162109

75.67ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيحمد عبدهللا أحمد  الحساوي2890908011342110

72.41ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيسالم عبد الهادي مغتر العميرة الهاجري2901118008262114

77.72ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيسعد صالح سعد الظبيبي2990105010192115

68.75ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيسليمان داود سليمان الفرحان2950103007532117

65.44ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيعباس عبد الناصر جاسم السقاى2940918004632120

74.17ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيعبد الرزاق عبد هللا عبد المحسن الشريم2910630006762121

91.67ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيعبد العزيز ناصر امير صباغ2901025005222122

76.75ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيعبد هللا يوسف محمد الحمد2891018017552123

73.34ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيعبدالرحمن عدنان احمد البغلى2941029010332125

69.08ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيعبدالعزيز عدنان نافل  بويابس2880421006972126

73.67ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيعبدهللا علي عبدالوهاب الرومي2901021004812128

64.03ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيعيسى ابراهيم عيسى الحداد2821214018452134

70.91ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةاردنيفارس يونس فهد الشريدة2950728013692135

62.39ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةسعوديفهد فرحان حمود العنزي2890730021032136

67.75ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيقصي عمر احمد عبدهللا2760404017972139

77.53ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيمحمد حسين علي يعقوب حسين2980209009672141

67.57ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيمحمد عبدالجبار فهد المضيان2960114008652144

69.35ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيمحمد مصطفى يوسف الشرهان2870216006712146

67.57ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيموسى يحيى حمود الدخيل2990529006162150

79.17ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيميثم موسى حسن باقر2810525003932152

59.93ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتيناصر عادل أحمد العون2971006006012154

68.25ناجحاألدبيمركز عبداللة الجابر الثانوي رجالمراكــزالعاصمةكويتييعقوب خالد اسماعيل مال هللا2951017008162157

79.86ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتياثير حمدان عايش العراده2921208000932183

71.81ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيالجود محمد عبدهللا الهاجري2930804012432186

77.22ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيالعنود فهد سعود الحربى2900424009592187

77.13ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيايات ابراهيم ياسين عبدهللا2950702005352190

87.58ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيايمان سعد محمد حمدان العنزي2880109008922191

80.83ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيايمان عوض خلف قعود2901213001472192

81.25ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيباسمه  محمد  باقر عبدالحسين2760328010372193

68.18ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةغير محدد الجنسيةبدريه راهى بطى شنات2660729006392195

84.08ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيبدور شريدة شريد نمران الخصيلي2860423002942196



81.26ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيبدور عبد هللا علي عبدهللا العنزي2840904008052197

82ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيبدور عبيد سلمان عايض الرشيدي2870415000372198

74.69ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيبدور محمد مبارك عقله السليماني2901024010062199

68.2ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةغير محدد الجنسيةبشاير محمد راشد مرزوق2891127009332201

73.19ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيبشرى عبد هللا عياظه الرشيدى2920728007252202

69.29ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيحصه عبد العزيز عبد الكريم سلطان حجي بشير2920907006562204

86.61ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيحميده جار هللا مرزوق الشريفى2841004011672205

66.64ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيدالل فرج حرفان العازمى3000921009852209

77.07ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيدالل فهد صفران الرشيدى2791030012932210

70.24ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةسوريرزان عيسى شمري الفاروق2980527013132212

90.08ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةغير محدد الجنسيةرفعه سلمان جيال العنزي2891213000342213

84.54ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةسعوديرفيعه مطيران دهيم المطرفى2790623005012214

77.78ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيريم راشد عبيد النومس2990201009562216

73.15ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيريم هدبان ساعد الحريجى2870114007052218

69.33ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةغير محدد الجنسيةزينب احمد جابر محسن2980929016432219

80.53ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةغير محدد الجنسيةزينب خلف طعمه خلف2940728009512220

70.54ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةغير محدد الجنسيةسعاد خيران جابر سرحان2950612015952224

76.7ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيسميرة صريد راشد صريد2921208007472225

87.58ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيسهام سند دوان سند البذالي2840609007022226

64.15ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيشريفه فايز سعيد العدوانى2980822007472227

73.92ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيشهد امين نعمان فاضل2950131002552229

73.31ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيشهد سند فهد الراجحى2930202009252231

62.49ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيشهد محمد عبدالعزيز الحبيشى2940216001082232

79.5ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةغير محدد الجنسيةشيخه ياسر جاجان مهاوش2720923005352235

74.76ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيشيماء عبد العزيز علي احمد2830429005012236

77.75ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيصالحه بندر محمد  الهاجري2840202015282238

72.75ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيعلياء جاسم محمد عبدالرزاق2891112016732241

66.47ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيغدير حمدان عايش العراده2970110001452243

75.37ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيفاطمه طريمه حاجم2710502009372245

83.89ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةغير محدد الجنسيةفاطمه عبدهللا عطاهللا الشريفي3000326016062246

65.66ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيفرح دليم جزاع الهرشاني2961221007772248

70.71ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيلطيفه فواز محمد الشعالن3000220003562249

64.68ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيلولوه الفى شافى الشمرى2990302005982250

83.25ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمرزوقه حمود مهلهل  الخصيلى2870510011782253

82.42ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمريم حمود صالح  العنزي2860814001832255

70.11ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمريم عمران صخى العنزى2951118011272257

73.04ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمريم محمد فضل العلى2801210007352258

76.17ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمريم نصر عايض الشالحى2890202008432259

70.01ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمشاعل فرج حرفان العازمي2980713006462260

72.95ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمضاوى عقله نصار الشمرى2930201006172261

73.73ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمعالى صالح محمد الجالوى2900427008552262

79.43ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمعالي هاشم عبد هللا الحربي2950619011022263

72.32ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمالك منصور عمر محمد2950217002342264

77.7ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةغير محدد الجنسيةمنال محمد حسين العنزى2961021006062265

75.35ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمنى محمد عزيز الشتيوى2810924015332266

74ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمها  عبدهللا سعود البذالي2860926015462268

71.92ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمها خلف حمدان عواد2790825014742269

70.66ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمها مريف عمر البذالى2930715011542270

75.25ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيندى ناجي عبده السعدي2831211017592271

71.72ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتينرجس عبدالرحمن محمد القطان2930307006322272

63.4ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةغير محدد الجنسيةنور الهدى على محسن صالح2970610017362273

72.67ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةعراقينورس مالك جاسم2940101059452275

73.6ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتينوره سالم راشد البذالى3000228011022277

65.52ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةغير محدد الجنسيةنوف صالح خصاف ظاهر2880730013252278

69.63ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةغير محدد الجنسيةهاجر سعود مرزوق سالم2940124009642279

83.67ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيهدوى سعد صالح الرشيدى2850905013282280

84.17ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيهال مبارك عايض الشالحي2901021008012282

87.23ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيهند خالد فالح العازمي2970121005782283

68.52ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيهنوف حنيظل مطر المطيرى2840822013392284

88.92ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيهيا على ابراهيم  النصار2840910013632285

70.28ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيهيا مرضى فهيد العازمى2841122009282286

61.15ناجحاألدبيمركز الدوحة الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيوضحه عامر عبد هللا المطيري2791122015882288

73.79ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيآمنه عربيد حسن عربيد زبن العربيد2950215002082311

85.52ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةعراقيابتسام تركى نايف2870309010972313

82.45ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيامل احمد عبد العزيز الحمد2790407001252315

87.03ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيبسمه خلف ابراهيم السعدون2691213008292317

70.58ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةاردنيبشرى عامر احمد المهيد2961017007652319

78.77ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيبيبي حبيب سيد موسي الموسوي2980904007222321

75.87ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيحبيبه مبارك مرزوق جوهر2850412014682322

82.17ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيحصه عبد العزيز سعود الهنيدى2871108014322323

77.91ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيحياة أحمد علي احمد عباس2831118010812325

91.47ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيخديجه خالد عيسى محمد2971215001752326

74.02ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيخديجه عبدالرزاق يعقوب البالول2980105007912327

69.35ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيدالل احمد غلوم العطار2980119014582328

74.21ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيدالل محمد عبد الهادي الميلم2830512000482329

83.25ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيدالل يوسف احمد  الماص2860905006292330

85.33ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيرانيا قاسم دهمه2780320014182331

80.83ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيزهره صالح سعد  السالم2860725002382334

69.19ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيزينب عبد العزيز محمد البلوشى2970129009032336

74.68ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيزينب على عباس الصفار2991022006192337

67.5ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيسارا حارث غازى العون2921009010492339

75.17ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيساره    سالم احمد الدريعى2861229002492340

62.67ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيساره رائد سليمان الحداد2971220006152341

86.08ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيساره سالم سعد الحوطى2870811009432342

74.63ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيساره صالح سليمان الخليفى2970131007052343

86.92ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيساره عباس حسن الخياط2851120017712344

81.42ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيساره مبارك ملفي الهدية2900208015592346

85.08ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيساره محارب عيد العبكل2910220004342347

79.85ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيسبيكه داود سليمان احمد الفرحان2841226016022348

77.02ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيسندس شريف نجم عبد هللا الشمري2921022003422351

83.33ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيعائشة  خالد  ياسين عبد الجادر2870504014872355

69.86ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيعائشه جاسم علي المشخص2911006005162357

83.44ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيعائشه زايد مزيد العازمى2851014004272358

70.56ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيعاليه محمد عبد هللا المزيدى2990220012652359

70.96ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيعبير حسين ايزولي2760524015832360



81.75ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيعبير عبد المحسن مكى الجمعه2721030004672361

82.25ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيعذارى ذياب حمود التوحيد2771219004372362

89ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيعذراء محمد عبدهللا أيوب فتح هللا2890513010492364

76.97ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيعزيزه سمير بدر العيسى2970928005142365

70ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيعنود  هنيدى  صالح  الهنيدى2860819016152366

80.14ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةباكستانعنود نبيل نورى محمد2861011019072367

73.89ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيفاتن خلف حسين الحداد2900604013812368

66.01ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةلبنانيفاتن على جابر2890724001692369

89ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيفاطمة بدر صالح المزيد2890213004082371

61.1ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيفاطمه حسين حسن رضا2961005003822372

76ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيفاطمه سالم محمد عبد الجليل2890615012552373

69.78ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيفاطمه على عبد هللا حسين2921014008792374

61.59ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيكوثر عبد اللطيف غالم باقري2980503009382376

82.94ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيلطيفه عادل ناصر محمد الشايع2931012005132377

82.33ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيلولوه عمر محمد عمر عبدهللا المقيصيب2920202006642378

82.29ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمريم يوسف فهد المغربى2930419012292380

78.83ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةعراقيمشاعل  اياد  داود  عيسى2891126018122381

80.01ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمشاعل خالد صالح السعيدى2970706000952382

85.83ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمناير سالم مطني الفضلي2900412014992383

77.19ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمنى مبارك سعد العازمى2830731016142384

81.22ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمنيره مبارك عبد هللا المطيرى2930928008742385

78.33ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيمها عبد هللا تراك الشمرى2800416006262386

81.98ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيندا عبدالعزيز دردوشي2861130020412388

86.45ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةسورينوال نزار احمد القطوف2920224010642389

67.57ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتينور محمد عبدهللا الشمري2891227013662390

90.25ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتينوره  علي  عبد هللا   الشهاب2871006017522391

84.58ناجحاألدبيمركز جمانة بنت ابى طالب الثانوي نساءمراكــزالعاصمةكويتيهيا ناصر ابراهيم العساف2841002006212392

82.91ناجحاألدبيمدرسة العاصمة ثانوي منازل بنينمنــازلالعاصمةكويتيخالد احمد عبدالوهاب عبداللطيف الرقم2710408000742428

70.55ناجحاألدبيمدرسة العاصمة ثانوي منازل بنينمنــازلالعاصمةكويتيعلى فهد على الشريفى2990912001022450

63.98ناجحاألدبيمدرسة العاصمة ثانوي منازل بنينمنــازلالعاصمةكويتيمحمد جاسم احمد الحسيني2950401002182463

60.32ناجحاألدبيمدرسة العاصمة ثانوي منازل بناتمنــازلالعاصمةعمانيأسماء سيف عبدهللا الشكيلي2840811017072505

69.34ناجحاألدبيمدرسة العاصمة ثانوي منازل بناتمنــازلالعاصمةكويتيرحب يوسف عبدالعزيز الروضان2941101012392513

69.64ناجحاألدبيمدرسة العاصمة ثانوي منازل بناتمنــازلالعاصمةكويتيلولوه هادي خويشان الرشيدي2861219004582539

75.26ناجحاألدبيمدرسة العاصمة ثانوي منازل بناتمنــازلالعاصمةغير محدد الجنسيةمريم خلف عايد فهد2880229011472540

78.76ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيأحمد سامي مرزوق مبارك راشد المدعج30004230008112681

77.52ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيأحمد يوسف حشاش الظفيرى30102110068312682

71.61ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيبدر سعدون حميد محمد ناصر الشمرى29907310063412684

78.51ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيبرجس عياد عبد هللا الشمري30012200142812686

78.08ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيبندر مبارك محمد السبيعي30009250005712689

79.91ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيتركي مشعل ملفي معتق المطيري30011070142712691

69.72ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيثامر منور برد العنزى30011290001612692

64.02ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيثنيان محمد عبدهللا الحربي30003280007412693

74.22ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيجراح محمد عبد الكريم سطام العنزى30009210072312695

82.54ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيجمال جاسم محمد رشيد الظفيري30101310026112696

75.46ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيجمال محمد غدير العنزى30007310065612697

65.61ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيحسن جالل غانم عبدهللا خلف29805260069412698

73.42ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيحمد احمد صويان عبدهللا30102240013512699

70.59ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيحميد جمال حميد جمال29901070006912703

82.47ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد بدر نعمه الشمري30006120074812704

68.42ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد حمود طويرش الشمري30008160055412707

75.39ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيدخيل ناصر دخيل العنتري29909050070112709

62.63ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةروضان عايد روضان سدران30004160104212711

71.26ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيسالم مصلح رحيل العنزى30003230105612713

70.2ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعد أحمد سعد المطيري30002290005512714

71.4ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعود سعد حداد السعيدى30010160022912718

64.62ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيسلمان طالل مسلط العتيبى29911020088912720

80.04ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيسلمان محمد بندر حمد الظفيرى30007070097112721

71.53ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيشاهين محمد عنتر الظفيرى30102220012512723

91.56ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيضارى مشعل محسن الالمي الشمري30005230090712727

68.82ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيضارى مشعل محمد سعيد الديحانى29911270018212728

75.48ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيضاري مبارك عوض فندى براك الرشيدى30006260051612730

80.36ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيطالل بدر صنهات صالح المطيري30008280082212731

74.92ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعباس صاهود علي صاهود الحربش30009180142112732

74.75ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد الرحمن خالد خليفه محمدعبدهللا المتعب29904150036912734

79.54ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد الرحمن مبارك مجبل المطيري30103240053412735

72.34ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد العزيز عبد هللا هديان جزاع العنزي30102220107212736

72.5ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد هللا سعود محيسن الميمونى29807200098712737

70.98ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد هللا مشعل محسن كهف المطيري30011250014312738

78.73ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد هللا يوسف عبيد الديحانى30012090016312739

70.39ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالرحمن احمد ضيان رخى الصليلى30102040005112740

65.94ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالرحمن فهيد عبدهللا ضيف هللا البرجس29703150184412741

81.48ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالعزيز صالح مصلح عماش الحربى30012100013212742

67.81ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالعزيز فهد ناصر بنيان29910230149512743

76.67ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا ماجد حلو العنزى30011170080512748

72.22ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا ماجد سليم مطلق الصانع30004040121712749

68.93ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعذبي جمال حمود على الراشد29803080156712750

67.52ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعلى عايض مبخوت العجمى30001110149312751

80.31ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعلي أحمد خليل ابراهيم صالح محمد الخياط30008070069212753

69.24ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعمر فرحان راضي ماضى الشمري30001080104112755

67.18ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعمر نزال عواد نزال عواد برمان العنزي30011190032112756

74.76ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفارس عبد هللا محمد غازى المطيري29903180018112757

84.21ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفهد ابراهيم فريح ابراهيم الفريح30003250094412758

72.55ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفهد حسين كريم النومسى29903010118612759

72.49ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفهد حمود جلوى الشمرى30102020079712760

74.27ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفهد على خلف المطيرى30101070054412762

81.48ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفهد فواز مسعد عواض30006180080712763

75.24ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفهد يوسف عصرى العنزى30102160043412764

70.62ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفياض سعيد فياض الدوسري29910050181312765

86.38ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفيصل بدر حسين بوشهري30012110008812766

66.05ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفيصل جاسر العتيبي عبيد المطيري29911220109212767

70ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفيصل خالد جهار المطيري30007180084312768

73.72ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمبارك حمد غريب العنزى30005220014812770

72.76ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمبارك شاهر ناوي شاهر العنزي29904240021212771

69.7ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد حمود سويد فراج السعيدي30004280007812773

67.45ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد عواد شطيط سحيليل العنزى29903280012412775



67.28ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد عيد مرعى عبيد الشمرى30012180039112776

73.35ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد ماجد مدهللا البذالى30005250055412777

71.93ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد منير محمد قصاب السبيعى30012310001412778

74.82ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد هاجد محمد الرشيدي30005260046712780

69.99ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءسعوديمحمد هادى محمد الشمرى30006290117512781

68.67ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمرزوق عبدالحكيم عيد فرحان29704090057212783

64.47ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمشارى مبارك على حمود بويابس29806190030612786

70.6ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمشارى محمد عياده شمالن السليمانى30011180039812787

67.52ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمضحي فوزي مضحي الصليلي29908220095212790

71.86ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيناصر منصور منور مجبل الصليلى30009280046312791

68.91ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتينايف خالد عبد هللا العبد هللا30102270024212792

78.57ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتينايف فهد عاصى الظفيرى30005090121512793

73.69ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتينايف فيصل مرزوق الحسينى30010230037512794

71.34ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتينواف مبارك غريب المطيرى30011160038812796

67.65ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتينواف مساعد مجبل العنزى29807260053612797

85.67ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتييوسف زعل عزاره فرتاج سحالن30001280173112800

80.7ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتييوسف صالح شارع الظفيرى29812110062712801

90.76ناجحاألدبيالشيخ سعد العبدهللا الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتييوسف فؤاد حسن على حسن30007250006812802

88.41ناجحاألدبيثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءمصرياحمد علي احمد عبدالحليم30005100154212833

70.54ناجحاألدبيثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيحسين سعود حسين سرور30011270161512838

85.43ناجحاألدبيثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةعبدالرحمن جابر عبيد العنزى30101220170612849

75.67ناجحاألدبيثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةعبدالهادي صالح جدوع مبارك30012050174412857

68.03ناجحاألدبيثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعلي صالح حسن مهاوش30005020160612859

76.52ناجحاألدبيثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةعمار فرهود دوخي جابر30012210148812861

73.41ناجحاألدبيثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةمحمد فهد فالح اشالش30011230120812866

76.7ناجحاألدبيثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمود جعفر احمد ازرنوشه29809170072712868

72.1ناجحاألدبيثابت بن قيس الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةيوسف عويد سلطان جازع30006200181212875

86.15ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءمصريباسل اسماعيل عبد العزيز محمد علي30004260068212901

65.46ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيباسل عواد عويش الرشيدى30006240020712902

86.7ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيبندر طالل عيد الظفيري30009070043412905

82.08ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيحبيب بريك حبيب السليمانى30008100075112906

76.22ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد سعد مبارك المطوطح30005260035212908

75.01ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءمصريخالد عبداللطيف محمد عبدهللا حسب هللا30007240073712909

68.87ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعد عبد الهادي ملوح عبد الهادي30010050072812913

66.14ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعود سالم مبارك الزايدى30101130082512915

74.99ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسلطان خالد دينار جاروب30101040129612918

64.26ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيصقر فيصل صقر اشتيلي30006070126812919

78.04ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءمصريعبد الرحمن مدحت محمود رستم امام30101240002712920

64.26ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد الهادي على غلوم حسين29809270075312923

90.11ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةعبدالرحمن فواز مطلق شهاب30005130126212924

66.07ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالوهاب على غلوم حسين29809270074512925

84.85ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعلى ضيف هللا متعب الحربى30101140047112926

92.94ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءمصريعمرو عبدالمنعم عبدهللا امام30011050134512927

80.17ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعيد حمد عيد المخيال30006100090612928

82.45ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيفهد طالل فالح سعيد30004230067112929

68.09ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءمصريماجد محمد عبدالمنعم محمود محمد29911210167312930

89.98ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد خالد دينار جاروب30101040130912931

81.71ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد عبد المحسن ثابت الحبشي30009230030312932

77.44ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد نايف هالل الشمرى30010020052212933

93.82ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءمصريمحمود مختار عبدالعزيز محمد30003140025512934

80.11ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمشارى عبدالعزيز ثابت الحبشى30010190012512936

65.49ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديمشعل سليمان على االصقه30008290139112937

75.73ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمشعل مطلق مضحى العازمى30011190019612938

72.28ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمطلق مسيلم محمد مسيلم العدواني30004020078112939

86.55ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيناصر عبدهللا عذبى الشمرى30003300062612941

66.55ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتينايف فايز نايف الشمرى30011190018812943

73.13ناجحاألدبيالواحة  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتييوسف مشعان كهيد السعيدى30005120005812945

73.22ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيأحمد عادل خلف بخيتان30008300124812971

72.85ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتياحمد فهد ردن العنزى30006020092212973

67.47ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتياحمد مبارك مفرح العازمى29904010096112974

73.46ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيبدر غنيم محمد السعيدى30007050113912977

77.88ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيبدر فيصل حمود السعيدى30102020100112978

71.05ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيبدر نايف عايض الخالدى30011200014912980

68.04ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيبدر نايف عواد السعيدى30009280001712981

69.18ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيبندر عبدهللا ظاهر العنزي29909030012812983

90.94ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيبندر عيد حمود ضويحي التيسي السعيدي30101270084712984

78.54ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيبندر محمد عبد هللا صالح30010140056912985

77.03ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيبندر نايف محمد الوسمى30011180002112986

75.9ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيتركى على حزام العنزى30004150055912987

79.68ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيتركى غنيم رميض الظفيري30010060056912988

72.94ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيتركي نايف صالح المطوطح30007180113312990

82.06ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديتركي هجاج مطلق العبيوي30102170086512991

68.34ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيجابر احمد بويش السعيدى30102280001612992

73.62ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيجابر محمد جابر المري29911150014612994

74.6ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيجراح مهيزع ماطر الخالدى29808130168512995

82.38ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيحسين برجس حسين العنزى30101250041512996

69.44ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيحمد جابر محمد السعيدي30005200044512997

77.96ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيحمد على حمد عبران30008210074612998

79.88ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيحمد فالح جساب السعيدى30102140014112999

72.23ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديحمد مشعل حمود الظفيري30005280055713001

64.64ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيحمود محمد عبدهللا الضفيرى30001210044113002

76.83ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيحميدى عجاج عبدهللا الحربى29906290107313003

72.91ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد حمود ضحوى الظفيرى30011220103913004

78.73ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد طالل محمد الظفيري30101210065713005

70.6ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد عبدهللا سعيد العنزى30101290023213006

78.66ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد عبدهللا محمد الظفيرى30012060029113007

71.05ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد عبدهللا محمد العنزى30005310100213008

76.34ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد عواد سعاده المطيرى29905120048213009

74.54ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد عيد عنيف العنزى30007190058813011

76ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد فيصل عبيد العجمى29905260094713012

76.13ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد مبارك فهيد الظفيرى29807040048513014

73.22ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد مطلق محمد السبيعي30009290014913015

72.8ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد مياح مبارك السبيعى30103030035313017

71.57ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد ناجى سبيل الرشيدى30004040116113018

72.05ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد وليد على العنزى30008040065713019



67.14ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيخليف دحام خليف الشمري30005250066913020

72.82ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيراجح سعد محمد الشمرى30012120112913023

71.32ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيراشد فهد على العنزى30011020049713024

69.14ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيراشد مطلق عوده الحريجى30011060017513025

69.91ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةراكان فرحان عيسى عيسي30010270157413026

76.37ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسالم محمد عايد الخالدى30008140062413027

80.67ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعد فالح حلوش الصانع30006160049313028

67.95ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعد فالح سعد العازمى29901260096913029

79.52ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعد فهد عامر الخصيلى29810100009813030

80.86ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعد محمد مدلول الجنفاوي29811140029813032

68.8ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعد مساعد محماس المطيرى30101060126313033

78.8ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعد مصلح سعد الحربي30008160111913034

78.29ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعود دهيمان مبارك السبيعى30007060035613035

69.7ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعود فارس خالد السبيعي30009030064113036

71.14ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسلطان طلق فالح العازمى30001220044213037

67.07ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسلطان نبعان مطلق الصلبي30003170064513038

79.25ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسلمان عبد هللا براك الهيفي30101180033613039

67.04ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسلمان عبدهللا محمد العجمي30004230043613040

72.33ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسليمان سعد سليمان العنزي30102200013113041

77.29ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسيف حمود فالح الحسينى30005160032613042

73.63ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيصقر مهدى مطلق الرشيدى30010120052413043

81.58ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيصنيتان فهيد صنيتان الزعبى29912040068113044

75.22ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيضارى معيض صغير العنزى30001030126613045

81.72ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيضارى نجيب ركاد العنزى30005290043513046

76.42ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيضاري فرحان محمد اكنيفذ30010030094513048

75.52ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيضحوى عبدالرحمن نافع السعيدى30007020017613049

73.15ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيطرقى سعد طرقى الضفيرى29901170082913050

77.64ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديطالل ذيب ابراهيم الشمرى29812160116513051

71.35ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيطالل مناور مرضى الشمرى29908240016113052

74.3ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعايد نايف عايد المطيرى30009150017813053

73.21ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد الرحمن أحمد سالمه المطيرى30004070024113054

70.19ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد الرحمن حمد ابراهيم المطوطح30012200115313055

70.67ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد الرحمن محمد ناصر المطيرى30003290060613057

70.2ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد العزيز خالد عزران الظفيري30003290030713059

81.78ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديعبد العزيز سعود عبد العزيز العنزي30005020088113061

85.16ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد العزيز محمد جابر الشمري30010290127713062

67.85ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد الكريم مبارك نايف ابو ظهير30010220038213063

67.92ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد هللا حمد مطلق العازمي30007100086213065

69.14ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد هللا خالد عطيه الشمري30101130033113066

73.04ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد هللا منيف فاضل الشمرى29906260093213068

72.29ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالرحمن فهد ممدوح الشمرى29910260107613069

79.28ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالرحمن محمد عبدهللا العنزى29911170124713070

77.19ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالرحمن محمد عواد العنزى29911230110613071

74.47ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالعزيز ابراهيم معلث الرشيدى30004030019213073

81.65ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالعزيز خالد صالح الخالدى30005300108713074

71ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالعزيز عايد فالح الخالدى30006260117213076

69.32ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالعزيز عبدهللا فالح العازمى30103070006613077

70.57ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالعزيز غالب مفلح الظفيرى29911070101813078

75.67ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبداللطيف على عوض العنزى29903150122913081

67.03ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا ابجاد محمد البصيرى29905250063913083

72.97ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا خالد صعب الظفيرى30101280122613084

79.01ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا راشد محمد الحسينى30010160006913085

68.61ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةعبدهللا عايد نايف سدران29904140124813087

73.82ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا فهد رخيص الحريجى29909230011313088

76.11ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا مشارى عبدهللا المطيرى30004060077713090

72.97ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالمحسن على دخيل العنزى30011030044713092

67.3ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالهادى ناصر عبيد العجمى30002050106913093

70.52ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالوهاب سلطان مجاهد العنزى30002090160113094

78.7ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالوهاب فايز على السعيدى30101220006813096

82.45ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعثمان حسن حمود الشمرى30004040047613097

69.87ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعثمان صالح خميس العنزى30008240121513098

64.16ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعثمان عيد ضيف هللا العنزى30011130079913100

62.88ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعذبي على هذال الحربى29904140087813102

68.9ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعسل فرج عسل العجمى30101290022413103

81.63ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءمصريعمر جمال الدين محمد الجدي30005020205113105

65.79ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعمر شريان عبيد الشمرى29905200039413106

86.63ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعمر عبد العزيز عبد هللا المخلف30012130048513107

72.24ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعمر عجيل مجالد الضفيرى30102040001913108

71.85ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعمر عطاهللا جطلى الكهيدي العنزي30101190003813109

74.91ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعمر فيصل مشل العنزى29705090053313111

71.17ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعمران علي عمران بوشهري29901160076413112

74.82ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعيد مدوخ عيد المطيري30011030098113113

82.61ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيفالح فهد فالح الظفيرى30102040004313114

74.99ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيفايز حامد فايز البغيلى29804260016413116

72.58ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيفهد حمد فهد الضفيرى30005120104213117

69.43ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيفهيد مطلق حمود العنزى29710100068313119

66.48ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيفوزان خالد هليل الظفيرى30008160038613123

86.21ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيفيصل صالح تركى الشمرى30101270047613124

71.68ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيفيصل صالح تركي السعدون29907070109813125

76.43ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيفيصل غازي ناصر الدريعي29905310015113126

65.15ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيفيصل مفرح خضر العنزى30005240135313127

72.32ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمبارك ثالب ماجد الحربى29711110028213128

78.45ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمبارك سعد عامر ارطام العجمي30005100056613129

73.58ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمبارك صالح مهدى الشمرى29906070129713130

70.47ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمبارك فرحان عنيزان الشمرى30007060043613131

70.18ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمبارك هادى دهام الحسينى29907070186413132

79.49ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد بدر مطلق المطيرى30003250064513133

72.04ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةمحمد بشير سلوم صالل30102130151413134

75.95ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد جبران محمد العجمي30007100043213135

72.99ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد حميضان ملوح المطيرى29903090023613136

65.79ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد صالح سالم العازمى30001070053113137

70.81ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد ضيدان محمد الصليلى29812290101213138

74.42ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد عبد هللا محمد العنزي30004240003113139

71.02ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد على محمد الرشيدى30009030005113140

77ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد فارس عيد الظفيرى30009090127913141



75.11ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد فيصل جابر الشمرى30012270030913143

69.27ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد مزيد نزال الصليلى30007030101413145

72.03ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد مشعل عنيف العنزى30006210122313146

78.13ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد معيكل برغش المطيرى30011280005813148

75.66ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد ناصر عقله العنزى29907160106413150

77.74ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد هادى ناصر القحطانى30103040003913151

75.01ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد يوسف ظاهر العنزى29907280006513152

87.57ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمزيد سعد مزيد الحسينى30010090072113153

72.74ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمساعد مفرج مجلد العنزى30002080055213154

76.2ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمساعد نايف منسى الشمرى30004230077813155

79.98ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمشارى جاسم عيد الشمري30011140055413157

75.99ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمشارى سلمان عبدهللا صالح30101130001613158

76.74ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمشارى عوض مويس العنزى29904050053513159

74.14ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمشعان عبد هللا مشعان المطيري30005200104213161

67.79ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمشعل خالد حمدان العنزي30011150114413162

79.19ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمعاذ حمد عياد الرشيدى29801130145213166

73.41ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمعاذ عثمان هالل العتيبى30102260002213167

71.21ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمناور مدلول ذوقان الضفيرى30010310102813168

73.53ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمنصور مناع عيد الظفيرى29910220100513170

69.47ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتينادر محمد عايض العجمى30002050087513172

76.55ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيناصر احمد سعد البذالى29805120123713173

70.37ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيناصر حباب ناصر الدوسري29808190122613174

78.55ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيناصر خميس فليح الشمري30010260009513175

77.11ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيناصر دخيل ناصر السعيدى30102170005613176

75.38ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيناصر عبد هللا ناصر الظفيري29912250122413177

77.46ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيناصر مناع عيد الظفيرى29910220101313178

72.59ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتينايف طالل نايف الشمرى30008270101513179

74.27ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتينايف عايد زعل الظفيرى29910210031913180

74.92ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتينايف عويض عايض العتيبي29709250115113181

76.32ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتينايف يونس محمد العنزى30003120022913182

72.9ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتينواف بدر محمد الفضلى30101030005713183

73.32ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتينواف نصار عيد الشمرى29806250093713184

72.77ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيوليد خالد مطر المطيري29808260077513185

76.9ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتييوسف الحميدي ريكان الظفيري30008080015913187

73.44ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتييوسف حمد عياد الرشيدى30005070104513188

72.58ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتييوسف زياد محسن الشمري29904030051713189

75.92ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتييوسف فالح مجحم المطيري29905280054313190

68.56ناجحاألدبيصباح الناصر الصباح  الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتييوسف فواز غانم الجنفاوى30002290143713191

79.17ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديبندر حميد رجا الظفيري29807140132413222

80.26ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديبندر سيف فرهود الظفيري30010180011613223

82.36ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديتركى فالح وسمى الشمرى30010210159513225

71.09ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيحمد نواف قيس عبد هللا29907200008413228

84.69ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديخالد مرزوق سعد الشمري30005040141313233

79.02ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديخلف احمد خلف العنزى30009080056613234

75.04ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديخلف عيد خلف الشمرى30004240059213235

77.6ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديخلف فارس خلف الظفيري30005230024513236

82.56ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيراضى خالد فريح الخيوطى30101040157913238

73.21ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةسالم عبد هللا فرحان عبيان29909120128713239

74.2ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعود راضى حمود الظفيرى30005020110413241

80.79ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعود رويان صالح السلطانى30009200117813242

76.04ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديسعود فارس حمود السليماني29802020094413243

82.09ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديسعود محمد نغيمش الظفيرى30005060006813244

78.37ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسلطان أحمد عشوى العنزى30006280027813245

68.82ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةسلطان احمد مبارك العنزي30010010118813246

77.06ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديسلطان نزال صحن المطيري29911070131713247

78.86ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسلمان راضى سلمان الجنفاوي29912180005413248

78.68ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسلمان غازى محمد العصيمى العتيبى30008150005113249

76.49ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيسيف عجيل صبر الشمرى30006050098413250

68.93ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيظاهر مرزوق ظاهر العنزى29705210001113252

63.89ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعامر على محمد العجمى30006140042413253

68.69ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد الرحمن غانم مطلق العنزى29906270133813255

80.12ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديعبد هللا عطا هللا عناد العنزي29806260047913258

86.51ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد المحسن خالد أحمد الجطيلي30101240069213261

67.36ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةعبدالرحمن كريم مطر الظفيرى30001290181213263

87.58ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةعبدالرحمن هادى عبد هللا العتيبى30008070144113264

81.07ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا خالد عبدهللا العنزي30008110094713267

76.59ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديعبدهللا فالح مدلول الظفيرى30011230096913268

84.33ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديعبدهللا مرضى جدى العنزى29806120144113271

84.14ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديعلي سعد ثميل الشمرى29908310079313274

69.51ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديعمار فارس سالم الحسينى29806270137613275

83.96ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةفالح بندر فالح عبطان30009170133213278

71.63ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيفالح خالد عبد هللا الحسينى30102220049113279

79.79ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديفايز محمد فايز الشمري29707270001413281

78.58ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيفهد جابر صالح العتيبى29908210127613282

82.95ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيفهد عبدالعزيز عشوى العنزى30010120100913283

69ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةفهد ماجد جهاد محسن30001080137513284

89.22ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديفهد محمد مسلط السبيعي30010130002313285

69.34ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديفيصل حمود ضعيف المطيري29903300088213286

73.7ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءسعوديفيصل عبد هللا محمد السليماني30010040018813287

76.67ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةفيصل عزيز ناصر حسين30003190115613288

91.54ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمبارك ضيدان عواد الخالدى30102150051313289

81.71ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةمحمد طلب طخاخ شهد30102030172313294

76.48ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةمشارى مزيد خلف العنزى30012030131213299

85.4ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتيمشعل يوسف محمد العنزى30011200016513300

69.85ناجحاألدبيخالد بن سعيد الثانوية  للبنينحكــومىالجهراءكويتييوسف عبد الرحمن خلف العنزي30009170027613308

76.02ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيأحمد عبد هللا مطر العنزى30009250069813331

72.91ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتياحمد عامر سلطان المطيرى30008010001313332

73.17ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتياحمد وليد احمد الجنيدى30003240098613333

77.83ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةبدر عبد العزيز غياض العنزى30004270125613334

81.76ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيتركى سعود شامان الشمرى29910150110213335

76.28ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيتركى ضارى محمد الحربى30007010033513336

81.81ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيتركى منصور داود الشمرى30010090024613337

79.44ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءسعوديثامر نايف معجون هديب30003060135413338

76.1ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيجبر حامد جبر الحريجى30004120120913339

81.36ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيجراح ناهى سفر العتيبى30010280005413340



78.82ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيحامد سالم عشوى العالطى30008090126713341

83.46ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيحمدان نايف صالح الحريجى30010310004113342

80.36ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيحمود براك خلف الفضلي30001220099513343

73.44ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد جمال نايف الحربى30102050031913344

77.48ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد خليل خلف العنزى30008050044713345

80.94ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد سعد عزيز السعيدى30101290066213346

69.34ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد عبداللطيف محمد المطيري29904290104113347

76.61ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد فهد عيا المطيري30012290069313348

77.58ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيخالد محمد صالح العنزي30007290113613349

73.46ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيدخيل محمد دخيل السعيدى29908040014113350

77.9ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيسامى عايد حنس العتيبى29905050025613351

72.89ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعد خالد محمد الخالدى30007070070113352

78.51ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعد عبدهللا عياده العنزى30103100110113353

79.38ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعود جاسم محمد الشمرى30008100078613354

69.72ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعود مساعد سعود الوليد30009080079313356

75.93ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيصالح على صالح العنزى30004120094313357

66.14ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيصالح محمد شويش الشمرى30102250061113358

77.6ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيضارى نايف صالح الحريجى29907130110913359

82.45ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعافت سعود شامان الشمري30101230110913360

79.22ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد العزيز سعد محسن العنزى30001240021713361

89.61ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد هللا غريب عيسى المطيرى30008090021313363

78.98ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالرحمن تركي محمد الحربي29912070148413365

66.94ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةعبدالرحمن عايد مطيران سارى29910270138413366

78.44ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالرحمن عيد شنيفى الماجدى29910120106213367

72.23ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالرحمن محمد صالح العالطى30010210010313368

70.22ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالرحمن مصلح مزهد العنزى29908110003613369

70.29ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالعزيز سعود سعد الحربى29908030027113370

84.43ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالعزيز مانع مطشر الظفيرى30010130006613371

74.26ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالعزيز محمد طنا العنزى30012220114713372

87.28ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا خالد عبدهللا العنزى30006220106413373

68.54ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا سعود عبدهللا العجمى30101090033513374

80.12ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا فرحان مرجى العنزى30101140006813375

69.27ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا محمد مبارك ردنان30002190084613376

76.9ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا محمد نايف المجالد30010020058113377

84.04ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا نايف مالبش العنزى30011160100613378

78.19ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءمصريعبدالواحد عالء الدين عبدالواحد30009020191813379

89.49ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعثمان جاسم عثمان االمير30102270002313381

81.76ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعثمان عريفان دليم الماجدى29911030136413382

71.4ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعثمان فهد عبد الرحمن زبيل30004100107113384

72.36ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعثمان محمد عطاهللا السليمانى30006160057313385

79.89ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعلى مشعل سفاح االزمع30007020128313386

74.29ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعمر تركي حامد الشمري30006190133313387

69.65ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعمر فراج غازى الحربى30012200036113388

76.6ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيغالى ظاهر غالى الظفيرى29905210055513389

83.49ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيغانم ذياب غانم الشمرى30005220146613390

69.55ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءسعوديفهد خلف حاكم الظفيرى29812060041913391

81.95ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفهد سليمان عبد هللا الفالجى30009240033913392

82.95ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفهد ناشى خلف الشمرى30101220023613393

77.86ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفواز سمحان فرج السليماني30009160111213394

68.49ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءسعوديفواز موفق شيحان الشمري30005150089413395

80.43ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفيصل حمد راشد الحسينى30008100016113396

71.33ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفيصل خلف جزاع العنزى30101030056713397

73.55ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفيصل نمر قائد أباذراع الظفيري29904150095913398

79.08ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءسعوديماجد كساب فهد الشمرى30001280002613399

90.95ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمالك غازى عارف العنزي30012300140313400

79.86ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحسن زنيفر محمد العجمي30008010019513401

80.03ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد أحمد دويري العاقول العنزي29912040066513402

74.2ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد برجس عبد هللا العجمي30007120051413403

83.18ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد جابر تمران الشمري30007250073813404

80.4ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد عبد هللا مجبل الرشيدى30009250128713405

80.96ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد نواف شحاذه المطيرى30011180031213408

80.25ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمساعد مطلق حمود العنزى30002050108513409

77.47ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمشعل سرحان نزال العنزي29911040086413410

66.78ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمشعل محمد عبدهللا الشمرى30103100026413411

76.8ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمصعب عايد حنس العتيبى30102190002313412

73.23ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيممدوح حمد حمود الشمرى30010270061913413

85.37ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيناصر بدر ناصر الرسيس30009120012413414

71.59ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيناصر حسين على العنزى29905070044213415

77.13ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيناصر حميد ثوينى العنزى30008230053713416

69.03ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتينايف زامل بدر الشمرى29711290143613417

76.82ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءسعوديوسمى عبد الهادى شديد الظفيرى29907290075213418

78.18ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيوليد محمد جميعان الحربى30005110090313419

85.14ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيوليد نمر فالح الشمرى30004110106413420

81.29ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتييوسف خالد عبدالرحمن العلى30102100065813421

63.63ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتييوسف سالم خلف الفرحان30102130135413422

83.78ناجحاألدبييوسف العذبي الصباح الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتييوسف عايض عايد الرشيدى30003180041913423

66.55ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيأحمد فهاد طرقى الظفيرى29908240058313454

70.2ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيأحمد فهد حمود الهوله30008310111813455

67.98ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيأحمد نواف عبد هللا بو ظهير30008090137113456

72.48ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتياحمد باتل حسن الرشيدى29802220057713461

77.52ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتياحمد كامل سعود الضفيرى30010250016613463

72.6ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتياحمد مسعود خميس المطيرى30010190135513464

75.01ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيارشيد ممدوح ارشيد الصليلي30005270030213467

84.98ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتياسامه خليل ابراهيم الشمرى30011170062913468

83.8ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتياسامه غنيم حسين الحسينى30006260103313469

70.45ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيالحميدى سعد الحميدى العجمى30009250077813470

68.24ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيالوليد خالد مبرد السعيدي30012110029913471

64.06ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيبدر حسن صليبى العنزى29805180027213472

67.13ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيبدر خالد شافي فرحان30001210021413474

75.25ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيبدر مشرف متعب الشمرى30012110024813477

81.51ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيبسام عيسى عبد الرحمن الصفران29811180037113481

71.02ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيبندر حسن صليبي العنزي30007100025613482

70.96ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيبندر خليف عبدهللا الشمرى30012260024413485

71.79ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيبندر يوسف غازى الشمرى30101150020213486

70.14ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيتركى محمد خلف الشمرى30102070004613487



74.35ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيتركي مساعد مخلف الصليلي30103140067113488

69.6ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيثامر فالح مناور العنزى30002080085113489

76.32ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيجدعان سالم جدعان العتيبى30007240125413492

66.68ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيجزاع عبدهللا احمد الحسينى29912150034213493

70.24ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيحمد سالم حمد المهندى30102100022813496

76.04ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيحمدان جاسم محمد السليمانى30101260054713497

69.55ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيحمود متعب مجبل العنزى30001130022213499

79.64ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيخالد خلف عجيل الحربى30010030087313500

76.33ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيخالد على مطلق المطيرى30007080016313502

69.86ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيخالد محمد باجيه الشمرى30005190035313504

67.25ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيخالد منصور فرحان العنزى30003050046513505

74.7ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيخالد نمر خالد الهاجري29906180021113506

79.81ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيخالد وليد جابر الشمرى30008250021313507

77.28ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيخالد ياسين نفاع العنزى30101280050613508

72.73ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيراشد بدر محمد العنزي30006220078213511

74.67ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيراشد مشعل صايل المطيري30003200023713514

75.73ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيراكان مساعد مخلف الصليلى30004120051313515

69.52ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيراكان هجير فهد العجمي30001010110913516

71.88ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيسالم بادى سالم العجمى30009140034513518

76.79ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيسالم مطر سالم الصليلى30010250025413519

67.22ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيسعد رجا محمد السبيعى30007290147813522

69.07ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيسعد مطلق سعد العازمى29911030078313525

80.17ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيسعد نواف هالل الحربى30003200076313527

77.81ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيسعود خالد ذياب الحسيني30009200020413528

78.85ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيسعود شالل سعود الظفيرى30012140087313529

81.22ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيسعود عبد العزيز سعد عزوز30003200100213530

70.07ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيسعود عبد الكريم مرزوق الغضوري29908110064213531

76.83ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيسلطان أحمد مروح العنزي30012090036613534

78.47ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيسلطان فهيد مطلق شنوف29903280107113536

84.64ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيسلطان فيحان بجاد العتيبي30004040091913537

76.12ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيسلطان وائل زامل العنزى30101230008513539

75.51ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيسليمان بندر وادى الحسينى29909030115513541

77.64ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيسند سامى صعفك العنزى30012200089813543

64.05ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيصالح شالش محمد المطيري29907120116713544

69.59ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةصالح فارس صالح ضيف هللا30012170134213545

83.54ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيضارى سعود حنيف الظفيرى30005130116613547

77.84ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيضارى سلطان محمد المطرفى30012120009713548

75.09ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيضارى صالح ردن العنزى30005290095313549

85.48ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيضارى عبد اللطيف على الرشيدى30101190027313550

74.26ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيضارى فهد نزال الحربى30009090133213552

69.78ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيضاري طالل مطر الشمرى29911230136813556

75.22ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءسعوديطالل حيالن مطارد الحربى30006090017913558

81.88ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةطالل عبد العزيز بليدان شكبان30005040136813559

71.02ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيطالل فايز زيدان صباح29910090152613561

70.38ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيظاهر ردن ظاهر الحسينى30001070009913562

79.95ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعادل سعد عويد العنزي30102130029813563

89.14ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعامر عمر عايض طويرش30010290086413564

81.33ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعايش احمد حسين الحسينى30009040109813565

77.22ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبد الجليل سعد شالش صفوق30103030086313566

68.18ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبد الرحمن خالد هذال الشمرى30002140108613567

69.31ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبد الرحمن طالل مرزوق كريديس30008140058713569

76.96ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبد العزيز ملفي مطيع العنزي30102220105613572

70.16ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبد هللا خالد كامل العنزي30004270100213574

74.94ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبد هللا فايز سفاح الفضلى30009130046713576

73.13ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبد هللا فيصل سلمان الشراح30004180115913577

74.41ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبد هللا فيصل مطارد الحربي30010070074613578

75.28ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبد هللا محمد عبد هللا الرشيدي30002260085313581

71.11ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالرحمن خلف هادي العنزي29906190002813585

73.67ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالرحمن عبدهللا صويهد الصليلي30004110081113587

68.87ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالرحمن محمد مفيز الهاجري29812300001313590

78.81ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالعزيز ثابت عتيق العنزي30007310088313591

72.08ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالعزيز عبدهللا أحمد الحسينى30012230004913592

76.7ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالعزيز عيسى محمد الديحاني30102010025113593

65.68ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالعزيز فارس محمد الشمرى30102240094413594

73.76ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالعزيز فهد سعود العنزى30005020021613595

70.83ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالعزيز فهد طالع الصليلي30008090067813596

81.5ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبداللطيف مطير عواد العنزى30011170001213598

78.47ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا احمد فالح العازمى30007110100613599

68.5ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا صالح منصور الظفيري30006180006513600

68.28ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا محمد عواد العنزى29912270035413603

76.66ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا هابس سعيد الشهرى29910260013713605

71.3ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعثمان احمد حمود الظفيرى29905030135313606

76.28ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعثمان حميد سايح الظفيرى30011210004313607

73.44ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعثمان سعد شالش صفوق30003170035413608

76.78ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعثمان فارس جهز العتيبى30011130133713609

68.69ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعثمان فارس نايف الظفيري30011280007413610

72.56ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعثمان مطلق خالد المطيرى30007100127513611

75.2ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعرهان مبارك سعد الهاجري30007310060513613

73.99ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعطا هللا خالد عطا هللا العنزى30011120111713614

71.49ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعقيل محمد مصلح جريبيع زايد29905040015913615

69.99ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعلى خالد سعيد العنزى30008050019913616

67.19ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعلى هيثم داخل العجمى30012120057213617

79.08ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعلي عبد هللا علي العنزى30007300027613619

82.53ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعلي منصور عبد الرزاق الجدعان30012170025113620

71.21ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعمر ابراهيم جابر الخالدى30008080107113621

85.14ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعمر احمد سعد العنزى30012210038913622

68.77ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعمر حمود معاشى المطيرى30008090106413623

68.99ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعمر مبارك ساير الضفيرى30102020001713627

66.02ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيعويد مبارك عويد الفضلى29907240078213630

70.62ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيغازي فيصل مطارد الحربي29903180069113631

73.42ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيفارس براك محماس المطيرى30009070027413632

69.33ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيفارس فالح شالش صفوق30007190103813633

78.85ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيفراج عجيل عايش الحسينى30004140128613634

75.39ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيفالح فياض فالح العنزى30102170006413635

80.35ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيفالح نايف ثامر الملفي29908230045113636



73.24ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيفهد حامد حمود الشمرى30005090074913637

68.11ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيفهد خالد على الرشيدى30010070009213638

73.1ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيفهد محمد بنيان العجمى30003280001513641

65.89ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيفهد يوسف عويد الصليلى30012070024113643

69.63ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيفهيد جابر فهد العجمي30006090041913644

76.01ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيفواز خلف عفار العنزى30009100037613645

87.89ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءسعوديفواز صالح شباب الحربي30003300037813646

76.11ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيفوزان محمد داود الشمري30007070030613647

70.43ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيفيصل رومى فهد الظفيرى30101270027313649

67.33ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيفيصل عامر عبدهللا الحصينان30010060009113650

69.83ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيفيصل مبارك فهد العنزى30001300131413652

77.37ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيالفى شرار الفى شرار29906260092413654

79.67ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمبارك عبدهللا فالح العنزي30009110009413656

71.24ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد بدر سعيد العنزى30008040087613657

76.39ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد حزيم خلف الحزيم الشمري29904190124213658

75.28ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةمحمد حسين خميس الصليلى29804050043413659

70.95ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد حمود معاشى المطيرى30008090105613661

72.01ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد خالد هليل البذالي29805090148513663

70.1ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد رمضان محمد المطيرى30001100092413664

87.14ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد سعدى محمد الشبلى30005270128413667

75.36ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد عبدهللا محمد الهاجري30006300043213668

73.12ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد عتيق طراد الشمرى29809180045313669

81.85ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد على حسين الحسينى30005170018313670

75.89ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءسعوديمحمد عوض خنيفر الرشيدى30003160033713671

72.56ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد فهد صحن الهاجري30007300091113673

70.91ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد فهد محمد المخيال29909020023113674

76ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد مبارك صويهد الصليلي30009300016913676

77.31ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةمحمد مخلف عبد الكريم قطامى30006140176913677

73.31ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد مرزوق طلق العتيبى30010310127113678

74.55ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد ناصر بريت الزايدي30012250059313681

81.18ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمشارى نايف شليل المطيرى30003170005513684

73.42ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمشارى نواف منسى الشمرى30010230008413685

68.01ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءسعوديمشاري جزاع حبيب الشمرى30004180059413686

69.05ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمشاري عبد اللطيف حرير الظفيرى30101050104313687

76.79ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمشعل خالد سعيد المطيرى30005170078113688

75.35ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمشعل مبارك حنيف الظفيرى30101070057913690

69.46ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمشعل يوسف حماد الشمري29911140129513691

71.17ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمنصور عبدالعزيز مطر الشمرى30005250051113694

65.37ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيمنير راشد ابراهيم المرى29809230105813695

67.86ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتيناصر محمد عبدالمحسن المخيال30103080014713697

76.52ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتينواف عياده عتقه العنزى30010290095213700

74.22ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتينواف عيد فراج الرشيدي30011160049213701

72.72ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتينواف فهد جار هللا الجرمان المطيري30006090020813702

74.91ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتينواف مساعد عبيد الصليلي30006010035813703

79.92ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتييوسف سالم حسين الحسينى30102120024613704

66.96ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتييوسف سالم هليل العنزي30005060067413705

83.61ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتييوسف ضويحى عوض العنزي30008040030713706

74.7ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتييوسف طالل داخل الفضلى30103070104213707

70.1ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتييوسف مجبل مشعل الصليلى30004180094913709

71.32ناجحاألدبيعروة بن الزبيرالثانوية بنينحكــومىالجهراءكويتييوسف منصور ناصر العنزي29905260037313710

72.48ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيبدر غازي ناصر البرازي30008160009513735

82.37ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيبدر ناصر محسن المطيرى30010240153913736

70.29ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيبندر احمد زبن المطيرى30012040089813737

79.24ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيجاسم محمد عيسى بلوشى30007280007913738

72.65ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيحمود صالح محمد الهاجري30010170077213740

79.52ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيسعود محمد نهار المطيري30005060015613743

85.26ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيسلمان فواز عواض المطيري30006240021513744

79.34ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيشاهين عبدهللا فهيد مجبل30006070035313745

71.31ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيصالح غازى رحيل العنزى30007140059113746

77.97ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيطالل صالح عبد هللا العنزى30005280021513747

77.58ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبد العزيز أحمد عاصي الشمري30008280107513749

69.15ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدالرحمن بدر عجالن العنزى30002180074913752

80.03ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا جريد عبدهللا الحربى30005070029613754

80.98ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةعبدهللا عيد مطير الخالدي30012070161513756

64.93ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا فهد رمضان العنزى30012170059313757

67.18ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعبدهللا يونس حبيب العنزى30012230010213759

68.1ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعلي أحمد عاصي الشمري30008280093713760

77.5ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعمر وليد حمد الفضلى30011080051313761

77.21ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيعمير ضحيان راشد العتيبي29712160049113762

77.89ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفالح سلطان مطر العارضي30009060014213764

72.39ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيفهد رباح مانع راشد30008090122413766

66.22ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد جابر على الفهد30009010036713767

81.89ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد على حسين حاجيه30006030039213768

71.58ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمحمد مشعل محمد العتيبى30008230092413769

75.9ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمشارى خالد عيسى عبدهللا عيسى29805010043413770

70.4ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمشعل ماجد محمد الحربى30005250035113771

79.94ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيمنصور جمال منصور الهاجرى30005310032513772

69.48ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتيناصر مشارى ناصر المطيرى30011260088113773

75.61ناجحاألدبيمحمد عبدهللا المهيني الثانوية للبنينحكــومىالجهراءكويتييوسف حسن كتاب العجمى30003120011413774

77.51ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيأريج صالح مهدى الشمري30005010086413801

68.78ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيأسماء بدر مبارك الماجدى30012090035813802

81.07ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيأميره محمد حمد العجمي30007260060813803

83.13ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيافراح صقر عويض الشالحى30005160113413805

80.05ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيالبندرى بدر حمود ابوشيبه30012300034713807

90.46ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيالجازى احمد ثامر الشمرى30007020099313808

80.03ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيالجازى عصام فرحان العنزى30101040069913809

84.3ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيالدانه خالد فهد القحطانى30010270093413810

82.99ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيالعنود فهد حسن درعان العجمي30005070139513811

78.39ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيالمها براك سعود الشمرى30004100059713813

89.48ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيامل خالد مجبل المطيرى30101240113413814

76.4ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديانوار دغيمان نومان الظفيري30004110033613815

76.77ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيايمان ماطر بدير الماجدى30004300015213816

80.3ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيبدريه عادى حميد المطيرى30007220104113817

76.59ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيبشرى فهد هزاع الحربي30012170101913818

80.59ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيثمينه زياد مبارك زياد طريب الماجدي30006270016213819



75.82ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيحصه احمد كامل الضفيرى30008180033713820

81.12ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيخديجه بنيا غنيم السليمانى30012020055413821

92.45ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيدانه عادل جزاع العنزى30007010034313822

87.16ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيدانه على عجالن الشمرى30102280086813823

69.36ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيدالل محمد ابراهيم القحطاني30010240142413824

78.75ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيديما مشعل عبدالمحسن الشمرى30010160020213825

79ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيديمه احمد محمد الفضلى30005220036713826

84.15ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيديمه ناصر حمود المطرفى30009110082813827

85.49ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيرتاج مهنا فالح الشمرى30007310073613829

67.93ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيريان سعد محمد الدوسرى30012280005113831

88.11ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيريان نايف عبدهللا الماجدى30005080108913832

84.85ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم فالح عبيد المطيري30007220082313833

87.1ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم مبارك حمد العجمي30008280085713834

98.43ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءمصريريم ناصر ابراهيم عبدالحافظ30101060082613835

83.98ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيزينب محمد عكاش العنزى29902100052713836

88.72ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيسارة عويد اسود فرحان حسان العنزي30005200016213837

70.02ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره خالد سعد الحربي30007170054313838

89.18ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره راشد نمالن صلبوخ دالن الرويعى30006050023913840

72.73ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره ريكان عامر محمد30005050118213841

74.76ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره محمد رشيد العريفان30004230063913843

90.65ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسوريسجى احمد السرور30004200193813844

71.91ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيسلمى راشد شباب الشمالي30102020039113845

80.11ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيسلمى محمد صقر الهرشاني29801180080913846

75.52ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيشعاع سعود ربيح العنزى30010250010713847

73.8ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيشوق عبدهللا صالح العتيبى30007170016413849

89.72ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةشوق عواد عبيد خلف30011200124813850

71.48ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيشيخه ضيف هللا فهد العنزى30009160047813851

76.25ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيشيماء فواز عواد السليمانى30101040145613852

74.04ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديطيف محسن شاوى الظفيرى30102050008713853

68.49ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيعائشه جمال عويد الظفيرى30008040066513854

85.91ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيعائشه سعيد علي العجمي30009210069413855

87.36ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيعائشه على عبد المحسن البسام30011150049113857

71.42ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيعائشه نايف رمضان العنزى30103130060313859

68.43ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيعبير خالد نايف ابو ظهير30004270044813860

90.26ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيعبير مبارك مجبل المسانع30012210048513861

69.68ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيغاده هزاع خليف القحص30010230004113864

73.45ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيغدير خالد نايف ابو ظهير30004270045613865

72.57ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيغدير ساكت احمد الهيب29808180084713866

75.6ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيغرام مفرح عيد الخيوطي الحربي30011150062713868

78.34ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيغوالي مطر مسفر الحريجي29912150128113869

80.25ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه بدر صالح الحريجى30005120044513870

86.84ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه محمد حماد الحسينى30012270003413872

76.8ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيفجر عيد مجبل العنزى30006270015413873

81.9ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيفي محسن علي السعيدي30008230016613874

83.2ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيقطروفه سعيد ساعد الحريجى30101250016713875

67.85ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيلطيفه بشير ضيدان الشمري29909210109313876

70.15ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيلولوه صالح عبد الرحيم السعيد30012310102513877

82.82ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمريم عبد هللا عبد العزيز الكدموس30011160078313880

69.72ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمريم فهد فالح العنزي30012190089413881

78.76ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمضاوى احمد محمد المسانع30004120048413883

83.36ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمضاوي سليمان هويدي البذالي30102200046513884

82.42ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمضاوي غريزان سعد الحريجى30010010106513885

89.33ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمعالى فهد ناصر الجنفاوى30011060101213886

70.32ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنار احمد عكاش العنزى30012180014813887

76.39ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنار عبدالرحمن فراج العوام الشمري30007130039813888

77.99ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديمنال مشعل هربود عيدالخالدى30005110094613889

96.19ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءمصريمنه محمد عبده عبده أحمد طافح30008010050713891

81.5ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنى مسعود زيد المطيري30011010054113892

83.9ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنى نايف سعود العنزى30102200060913893

75.71ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنيره فايز منصور البقمي30103100125913894

81.61ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنيره فهد عبداللطيف السعيد30010260015913895

92.48ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمها عبدالسالم محمد الشمرى30008280007213896

70.13ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمها مساعد عبد هللا المطيرى30101110073513897

86.97ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيموضى محمد مطلق المطيرى30003290129713899

85.61ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتينورا عايد درهم السعيدى30011170042613901

65.11ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره سعد مطر الماجدى30011260082213902

70.2ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره ناصر مشعل الشمرى30012010011513903

83.89ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتينوف يوسف سعد العنزي30006150116113904

81.49ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءمصرينيره منتصر خلف شحاته30006010212613905

87.7ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيهاجر سعود عشوى السعيدى30008180006213906

82.92ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيهاجر عبدالرحمن انغيمش الشمرى30011180050713907

95.54ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءمصريهاجرعالء محمدالسعيد عبدهللا مخيمر30009120164513909

64.19ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيهبه داود يوسف الشمرى29810140044613910

72.55ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيهدى سعد عطاهللا السليمانى30004210094413911

95.75ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءمصريهدير مصطفى ثابت هاشم30011240130513912

67.21ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديهند عبدهللا نبقى مطلق الظفيرى30006300080313914

68.11ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيهيا جابر غانم الحسينى30101160118513915

76.13ناجحاألدبيالجهراء الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيهيا فيصل برجس برجس العيد30010150002513916

72.53ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةآالء عياش علوش العنزى30009130147813941

77.85ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةأسرار مبارك بدر عابر29810020110313942

74.68ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةأسيل على صالح القحطاني30004170113113943

66.9ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةألطاف عويد حماد ظاهر29906200148913944

80.38ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةأنفال موسى نزيل العنزى29905170040113945

79.68ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديافراح رشيد خلف الرشيدي30010140038213946

77.13ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيالبندرى عوض بردان العنزي30102050114313947

81.64ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديالبندرى هالل جازى المطيري29905180054113948

85.08ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةالعهد جاسم محمد الشمري30005300158913949

67.41ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسوريبدور تركي احمد الشافي29604180148313950

71.96ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديبدور رشيد خلف الرشيدي29804180074613951

75.66ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيدانه حزام برجس المطيري30005060095713952

95.26ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةدانه عبد الهادى فهد العنزى30010160168613953

93.57ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديروان غالب صقر المطيرى29908260094813955

63.76ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءعراقيروان لطيف جمعه حمود29409300034713956

65.45ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسوريريم أنور العبدهللا29804160028513957

70.49ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديساره عبد العالى هازع المطيرى30010050099813958



82.22ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديساره عبدهللا تركي المطيرى29909180085313959

68.8ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةسناء حسون جماز الشمري29907090099413960

75.73ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةشمايل سعود نزال سعود30103190132913961

64ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةشوق سامى هليل خليل29902280140613962

75.89ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديصفيه مهنا هالل السعدون29811290172113963

91.69ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةطيف الحلو افنس العنزى29901040147213964

94.51ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيطيف مجبل مطر مشرف30011130139613965

91.32ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديعاليه بدر عقله الظفيري30003270058313966

78.28ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةعايشه صابر سرحان الشمرى29912160127413967

72.94ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةعهد ناجى سلمان غريب29903240110713968

85.12ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكندافي ايالن29910260166613969

65.13ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديكوثر رشيد خلف الرشيدي30004050062913970

86.31ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديمريم جمعان خضير العازمي30009240010113971

79.19ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديمريم راضى محمد المطرفى30011050058813972

70.5ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةمريم صالح عبد هللا الظفيري30010120138313973

65.44ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةمريم منيف جابر العجمي29708160081613974

69.43ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةمنال حزام عطا هللا مرزوق30002050117313975

69.64ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةمنيره فيصل ساهر الخالدى30006140139813976

76.78ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةمها خالد عوده الشمري29705250130913977

89.71ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةمها محمد فايز العنزى30011090100713978

94.21ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةنوف سامى هليل خليل30012210143713979

73.91ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعودينوف طالل مفلح الرشيدي29908060134913980

88.34ناجحاألدبيام الحارث االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديهبه ملفى خليف المطرفى30011060093313981

78.79ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديأثير ظاهر طميش الظفيري30003160030214011

75.46ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيأوضاح عايش كساب الظفيرى30009140106514013

70.19ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةابتهال محمد مطر العنزى30011090115414014

81.37ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتياسرار خالد ثروى حافظ30011080008914015

74.25ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعودياسيل منشد محمد الظفيري30006080123414016

76.34ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيالجوهره خالد بدر المطيري30010300029414018

69.69ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةالجوهره نايف رشيد الشمرى30001190158914019

68.53ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيالطاف غنام عطاهللا الصليلى30005130099914021

71.69ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةامانى راضى رضيمان راشد30102190120214022

73.88ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيامثال سليمان عبدهللا البذالى29906130141214023

69.17ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتياميره عطا هللا كليب العنزى29710300116114024

70.45ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديانوار جابر مبارك الظفيري29910250130714025

67.76ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيبدريه مروي حرفان العازمي29801030018314026

88.2ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيبشاير خالد عابر البذالى30012310048714027

78.78ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديجمانه على راضى الجميلى30012300013614029

76.01ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديحنان مرزوق عطا هللا الشمري29905120117814031

82.46ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةحنين فيصل نمر ظاهر29901050204614032

78.14ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديدارين مناحى طراد العنزى29905210112814033

81.47ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديدانه ناصر نايف الظفيرى30010230010514034

76.03ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةرغد عبد هللا على العنزى30010100127714035

65.46ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيرنا مذكر عيد المطيرى29909190006114036

91.43ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديرهف محمد فهد المطيري30012200105714037

88.84ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيروابي راضي سلمان الجنفاوي30012260041214038

76.79ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيروان الحميدى فرحان العنزى30102010007514039

73.37ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةريم سعد عبد هللا العتيبى30008150162814042

72.98ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم مروى حرفان العازمى30011260045114044

75.25ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره سعد معيوف السعيدى30102100066614045

75.83ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره ضحيان حواج العازمى29906210022514046

85.84ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديساره كريم رخيص الحسيني30010280038814047

68.4ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديساره مزعل غريب الظفيري30007080128914048

77ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديساره منصور شتيوى العنزى29810170028914049

75.29ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةشهد زامل مطر العنزى30001260125414052

72.98ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيشهد فهد وسمي العازمي30012090061414053

71.46ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةشيخه جمال مطر منكر30002060138514054

71.12ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيشيماء محسن عتيق الشمري29911270087914055

70.65ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديطيف خليف حسين الشمرى29905010164214056

73.97ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيطيف على سيف الشبلى30008270105814057

67.63ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديطيف عيد صالح الظفيري29902140086214058

79.25ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديعائشه فارس محمد الشمري30012140148914060

74.31ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديعواطف هايف عيدان الظفيري30005200054114061

91.1ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيغدير عبدالرحمن منوخ الخالدي30012210134914063

81.28ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديغرام كريم رخيص الحسيني29811250033814064

74.55ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديفاطمه صاهود صويان الظفيري30004210077614065

85.09ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه غانم غنام الحسينى30010030043514067

78.77ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه فهاد زنيفر العجمى30010230113214068

67.57ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديفتون سلطان عويد الحريجى30007050073414069

75.15ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديفرح سعود محمد المطيرى30012240006614070

77.4ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةلميس عايد مشلح الشمري29907090093514072

86.72ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمراحب محمد حسن الشمري30009130121614073

91.89ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديمرام سمران ردينى الحربى30012260073814074

82ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديمريم فارس محمد الشمرى29905080079314075

72.06ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسوريمريم منيف حمدان الشمري30005290132314076

80.13ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديمعالى عبدالمجيد حسن الجميلى30006270013814079

75.14ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديمنيره فهد ضيدان الحسيني30102240047714080

81.96ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديناديه ساير صغير العنزي30005270011814081

78.4ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعودينماري صاهود صويان الظفيري29904270049314082

71.47ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعودينوال خليل مخلف الشمرى30101240116914083

79.49ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعودينور طالل مزيد الظفيرى30011030003314084

71.97ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعودينوره خليف زيدان الشمرى29906130101714085

77.3ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعودينوره محمد عياد الشمرى29808170139814086

73.71ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعودينوره نايف عوض الحربى30003010147214087

69.4ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعودينوره نواف تركي الحميداني30011210002714088

75.03ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءاردنيهديل محمد خلف الشمري29901110149814091

85.54ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةهنادى فهد محمد السعيدى الظفيرى30102140121614092

72.84ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيهند خلف صالح الصليلى30101020168114093

91.96ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيهيا فاضل سلطان الحسينى30005220006814094

81.47ناجحاألدبيام مبشر االنصارية  الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءسعوديياسمين مديد مسيعيد الحريجي30102150086314097

86.16ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيأبرار فهد مهدى العنزى30009270038214121

84.72ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيأروى حمد طويرش بخيتان30101270014214122

74.32ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيأسماء تركى جزاء الحربى30007060141214123

84.14ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتياثمان مبارك معيوف العنزى30009230123414124

70.49ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيالبندرى فهد غربى السعيدى30010260018314125



80.37ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيالبندري سعود صنهات الحسيني30009010067414126

80.45ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيالجوهره بندر معجون الضفيرى30102230004614127

74.81ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيالجوهره عبدهللا معتق العنترى30005020004814128

70.38ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيامواج لطيف غانم الظفيرى30009030085214130

74.22ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيايمان ارحيم بدر مفرح29808310060914131

85.14ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيايمان حمد عجمى الشمرى30007220013714132

63.74ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيبتول منديل نايف المطيرى29808170106414133

83.16ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيبدور راضي رفحان السليماني30101230090714134

76.97ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيبشاير مرجع عزاره الضفيرى30005170147714135

71.14ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيبلقيس حمد محمد الحريجى30103110118814136

68.02ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيجازيه محمد مهدى البذالى29907140052914137

70.95ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيجميله على محمد الشمرى30005290099614138

76.59ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيحميده مهدى حمد العنزى30009040103914139

91.2ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيدانه ساكت شويت السعيدى30006210109814140

81.57ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيدانه سالم عباس العنزي30005120078714141

66.77ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيرتاج مبارك ضارى العنزى30002150146614142

93.31ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيرغد عبيد حمود الحربى30004090109414143

73.56ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيرهف خالد ثويران الماجدي29809150074114144

89.07ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيروان سليمان فهد العنزى30101280066114145

60.35ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيريانه عبدالعزيز راشد ابوقذيله30002010121714146

81.89ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم فراج ناصر المطيرى29908260056914147

94.38ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم فرحان على الرشيدى30101160005114148

78.07ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيريميه طوارى محمد الحسينى30007270020314150

91.32ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيزينب سلطان خلف العدوانى30004300096114151

65.64ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره سالم حمد العنزي29812160124514152

80.93ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره صالح جزوى العازمى30009030133714153

79.18ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره مبارك فالح العجمى30012150005714154

75.05ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره نواف طامى المطيرى30011250001214155

64.91ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيشروق عبيد فالح الضويحى29910030008514157

88.58ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيشهد عبيد حمود الحربى30004090111514158

74.41ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيشوق احمد محمد المطيرى29806170140314161

92.56ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةشوق مهدى ثجيل سالم30008070108914162

84.65ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيشيخه خليف عيد الظفيرى30003310064314163

72.51ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيشيخه سعود فهيد الظفيرى30102220101314164

78.23ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيشيماء مشعان سند الشمرى30002260105514165

71.92ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيطفله فهد مانع العجمى30005100096114166

83.94ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيطيف فهد جابر الظفيري30007220073514168

70.88ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءبحرينيطيف فيصل حسن سلطان30004150132414169

85.65ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيعائشه حصبان ادجين العنزى30011110010514170

78.14ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيعبير ضويحي احبيب الفضلي30101310023714172

80.34ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيعهد حمود ابراهيم العنزى29811030030814174

89.16ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيعهد عبيد حمود الحربى30004090110714175

70.72ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيعهود حميد نومان الفليج30012060068914176

78.86ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيغدير سعود دهام السعيدى30006020014814178

86.73ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيغال بدر شبيرم العازمى30009020096614179

79.52ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه عويضه مانع العجمى30006280008314181

88.53ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيفى تركى هليل الحربى30006080101514182

85.51ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيكوثر غازى عوض الرشيدى30010310001714184

90.23ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيلولوه فالح محمد العنزي30010080002614185

74.46ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمرام ماجد عواد الشمرى30007300060414186

88.01ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمضاوى يوسف صالح العنزى30011180129414187

75.29ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمعالى خالد فالح الحربى30007060107614188

91.11ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمالك علي حسين سليمان30012200094314189

83.39ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمالك الفى راهي الضفيرى30011010044514190

69.63ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنار حميد غدير الضويحي30005160114214191

83.25ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمناي عبدالرحمن محمد المطيرى30011090050614192

85.94ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنيره سعود عايد المطيرى30005280025814193

78.97ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمها فالح جلوي العنزي30005230145914195

69.83ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيمي ممدوح مرزوق الشمرى30007230005814196

75.81ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتينجله عادل فارس الخالدى30011200093114197

73.72ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره على شافى العازمى29908010063214199

69.36ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره ناهى عكاش العنزى29808190108214200

83.64ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره نواف عواد الشمرى30011120010614201

83.96ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتينوف مبارك محمد البصيري30005190097814202

71.06ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتينوف هباس متعب الشمرى30010090025414203

70.86ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيهاجر صالح طعمه الشمرى29901260048314205

69.78ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيهاجر ضويحى سيف العجمى30010050073614206

76.67ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيهاجر عالى على الحربى30101200010314207

81.19ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيهدير حسين على العنزي30006120070514208

74.78ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيهند ناصر صالح الحذيفى الحسينى30101070023714210

67.78ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيهيا خالد حمدان العنزى29908230020814212

68.78ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيهيا محمد عايض العجمى29901030094614213

79.69ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيوديان فراج ناصر المطيرى30011300026314214

98.96ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءمصريورده رجب محمد المالح30010310121214215

88.6ناجحاألدبيزينب بنت محمد بن عبدهللا الثانوية  للبناتحكــومىالجهراءكويتيوعد عبيد حمود الحربى30004090108614216

67.55ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيأسيل صباح سريع العنزى29704290056814241

93.92ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتياصايل سعد عطيه المهيني الشمري30007130092914242

77.74ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيالبندرى بدر مطير راشد البذالى30012120064414243

75.97ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديالجوهره مصبح عايد الظفيري30007210082214244

77.19ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيامثال عبد العزيز محمد الجعيب30103010152214245

80.25ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديامينه الفي بهلول الظفيري30007050092914246

85.59ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةايمان ضفير لطيف حبيل الظفيرى30004010085214248

85.96ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةايمان فالح محسن العنزى30009170120114249

90.33ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيباسمه عبد الرحمن غالب الفضلي30102130039414250

72.76ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيبدريه طالب رهيف الظفيرى30103030134814251

87.59ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةثريا محمد عشوى فرج30012020151414252

79.24ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيخلود محمد مجول السعيدى30004210069614254

85.03ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديدالل حميدي مزنوك العنزي30006090074214255

72.8ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديديمه بطيحان قريش الماجدي30007040051414256

81.96ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيديمه عامر محمد العجمي29907110035814257

76.85ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديراويه شجاع مياح السويط الظفيري30009130107214258

77.55ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةرتاج صالح عوده عبد هللا30102060142714259

66.47ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديرهف حسين ماضى الظفيرى29804280105414260

68.69ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديرهف سعد فلجي العنزي29906290036114261

62.92ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيريم زيد خلف الشمرى30010220089214262



92.87ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيساره احمد مزيد نومان الزعبوط30012050012714263

78.69ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديشروق عبدالرحمن عطشان الظفيرى29804150100914264

75.19ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديشهد محمد فهد العنزي30109260003614265

84.81ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديشوق عبد العزيز شعيل القاسمي الظفيري30005290020814266

94.27ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيعائشه فالح عبدهللا العجمى30102020023614267

93.19ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةعنود عفات عايد ساير30005240165214268

67.45ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديغاليه خشان راكان الظفيري30008090065114269

74.1ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةغزالن جاسم محمد هليل30012050140214271

80.13ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديغزالن سعد فرحان الظفيرى29902060144314272

86.56ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةفاطمه بدر صالح العنزى30102120112614273

73.09ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةفاطمه جاسم سويد العنزي30103140115614274

89.67ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديفجر تركى زعل الظفيري30007110136414275

77.67ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيفجر فرحان ثانى جاعد ثاني30101300171414276

84.57ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديفرح تركي زعل الظفيري30007110137214277

76.07ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيفرح فايز مطرود الحربى30012120099414278

82.77ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيفرح فهد نومان الحسينى30004120049214279

79.9ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديفي زيد خلف العنزى30012050086414280

72.37ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةكوثر خلف شالل مرزوق30102070178614281

83.12ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديكوثر محمد عواد الحسيني30001310068914282

82.1ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديمرام سعدى ابراهيم الشمري29704200089314283

77.18ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديمرام فالح سعيد رفاع العنزى30009180052514284

60.32ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيمريم سعد فهيد الضفيرى30001200119514285

74.12ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديمريم عيد ملوح الظفيري30012060085714287

69.66ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديمريم ماجد محمد الماجدي29912270076814288

89.07ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيمريم مفلح عطاهللا الصليلى29912260120914289

82.23ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيمريم نواف سهيل الشمرى30012010009414290

73.89ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيمزون مفرج عبيد المطيرى30010140105114291

89.53ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيمسيره مشعان شحاذه الرشيدى30102280013914292

73.97ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيمشاعل مشارى خشمان الظفيرى29908300095214293

70.42ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيمنار على حزام رفيد العنزى29802160068314294

82.98ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديمنال هيف عيدان الظفيرى29804050094414295

88.43ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديمنى شقاء سليمان السويط30009270097214296

86.22ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديمها منير عبدهللا السبيعى30011190036414297

81.39ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيميثه ردعان شباب الهاجرى30001140073314298

83.38ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعودينجله حسين عيد العنزي30011060084514299

91.18ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتينوره فايز سند السعيدى30010090012314301

89.32ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعودينوره مطلق عتيق الظفيري30009220143614302

83.96ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتينوف فهد عيد العجمى30101040019714303

77.55ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديوصايف كميل شاوي الظفيري29912160078114306

73.55ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءكويتيوضحه عيد محمد العجمى29810020028214307

88.19ناجحاألدبيتيماء الثانوية للبنات حكــومىالجهراءسعوديوضحه محمد مزعل الحسيني30008200010414308

91.46ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيأميره أحمد حابس السعيد30004040149514331

92.77ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتياستقالل موسى سالم الشمري30102250129414333

74.93ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتياسيل مهاوش صياح الشمرى30007040108214334

78.12ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعودياشواق خليفه رمضان المطيري30008260069514335

76.81ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيالبندرى ناصر ضحوى العنزى30006270081614336

79.68ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيالجوهره طالل حامد الشمري30102190117314337

85.25ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيالجوهره فهد غنيم الظفيرى30005130068114338

82.71ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيالصافى عبدهللا فالح السليمانى30102080003914339

60.74ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيالماس سليمان مطر الهليلى29906250097414340

79.57ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيالهنوف بجاد خلف رجيعان29901070067514341

88.09ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةاليمامه محمد فرحان مخلف30103110158314342

76.56ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيامينه محمد حمدان الالفى29911140128714344

68.67ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيانوار حجاج رفيد العالطى30003020090514345

82.88ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيبتول متعب حنون الشمالى30005020140314346

84.32ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيبخيته ناصر فهيد أبو فاس العجمي30012060114714347

73.16ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيبدور طالل جزاع الصليلى29804080080814348

73.51ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيبدور فهد حجى العازمى30102270015414349

68.6ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيبشاير فالح سند المطيرى29905300089814350

66.33ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيتغريد حمدان عطا هللا خلف29703290174314351

79.4ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديتهاني مبارك سالم الرشيدي30007220021714352

92.27ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيجواهر عايد مبارك البذالى30102160019414353

82.41ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيجواهر غافل مطلق الصليلى30010310006814354

88.57ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيحصه محمد خلف العنزى30009050040814355

67.38ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيخلود فهيد عايد الصليلى29806010109414356

77.81ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيدانه سليمان دخيل السعيدي29909080089414357

79.26ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيدانه عايض عيد الرشيدى30001310015214358

74.41ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيدانه عبدالحميد عوده السعيدى30101230018114359

80.92ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيدانه محمد عويد العنزى30004250142214360

81.96ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيديمه صالح منصور الرشيدى30005210134214361

68.31ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيرايه ضويحى ناصر العجمى30003010083214362

67.51ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيرزانا خالد حمود الرزنى29710270159614363

78.44ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيرهف بدر فالح الصليلى30011190023314364

80.93ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيروان مبارك عبدهللا الجنيدى30006080021514365

82.82ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم حمد حمدان السعيد30005040086714367

75.63ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم طالل مهلى الشمرى30011040118414368

62.92ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم عويد عباس العنزي29803160112914369

73.11ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم محمد شبيب العجمى29903170074614370

83.21ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيريما نداء على المطيرى30003250022314371

80.31ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره رومى فهد الظفيرى30003140143414372

93.74ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره ظاهر محمد السعيدى30011270030514373

97.24ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءمصريساره عادل قاسم احمد30001010650814374

88.5ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره فالح كهيد السعيدى30007250003314376

83.87ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيسلطانه خاتم محمد العجمى30010090004314377

88.34ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيسلوى خلف هنداس السعيدى30011270139114378

67.54ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيشروق حمد مسفر الحريجى30008270011914379

75.9ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيشريفه فالح ضيدان المطيرى30010060015514380

71.82ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيشوق نايف محمد البناقي30009060001114382

86.35ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديشيخه مطلق فالح الحربي30004150080714383

81.5ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةشيماء سند مهاوش الظفيرى29909120078614384

80.38ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيصبا مساعد مطر الرشيدى30005130078814385

91.29ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةضحى زيد مطشر الشمرى30009260146414386

80.18ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيضحى على مرزوق ابوقذيله30101180004514387

64.67ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيطيف أحمد هاشم العنزي29903310060514388

82.63ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيطيف عايد معتق العنزى30008090109914389



77.73ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيطيف عبدالكريم نايف الشمرى30010140059314390

66.81ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيطيف فرحان حماد السليمانى30001170019714391

87.51ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعائشه عيد سند الشمري30009020029614392

74.72ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديعائشه غانم مطلق الظفيري29911040085614393

87.87ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعروب احمد عبدهللا الديحانى30102140016814394

80.34ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعروب فارس مطر الشمري30005100116314395

83.4ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعنود راشد هالل الصليلي30012210099514396

88.36ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعنود عبد هللا فالح المطيري30005050090514397

84.65ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعهود حمود عوض الرشيدى30010060099914398

79.49ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعواطف دخيل فراج الشمرى29905210019214399

81.84ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيغدير فيصل عبيد العجمى30005040038114401

83.62ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه صالح دليم الحربى30010020148814402

97.35ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه مشعل عواد السهو30102230040914404

70.85ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفايزه فزاع حمد الشمرى30101150066714406

84.16ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفتون فاضل مطنى السليمانى30102100098114407

79.3ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفجر سلطان خلف الشمرى30009250088214408

63.4ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفى حفر حطاب السليمانى30006120117714410

80.22ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفيض حمد عطاهللا الصلبي30012210043414411

75.55ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمثايل زباران سالم العجمى30006010102714412

83.32ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمروه سعود عاني الشمري30008210036714413

79.54ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمروه مرزوق كتاب فهد30011030111614414

74.09ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديمريم فالح عبيد الصلبى29902170025914415

90.82ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمريم مزيد عقاب الشمرى30007270104614416

88.6ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديمريم ملوح عشوي السعيدي الظفيري30103050084914417

63.49ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمريم وشام صبار العنزى30004080023414418

79.2ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمضاوى أحمد رفحان السليمانى29912220015714419

90.82ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمضاوى مبارك هاجد العازمى30103040070914420

73.02ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمطره مشعل غضيان العازمى29811180066214421

75.17ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديمالك خلف عقيل البناقي29910200072114422

79.31ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنار مالك تمران الشمرى30006070098614423

64.54ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنال نداء على المطيري29802030094514424

77.78ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمها مليحان بركه السعيدى30007130021614426

92.62ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءمصرينادين شريف عز الدين عبد الفتاح30102070120914428

87.85ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيناديه موسى سالم الشمرى30002250103814429

74.96ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينوال قصر مناور الظفيرى30010290003914430

70.44ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينورة زايد جلوى الصانع30004140115514431

87.28ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره حمود محمد القحطاني29906210052414432

74.17ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره نشمى جليدان الحريجى29802220023514433

84.22ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينوف سعود بشير الشمرى30103060058314434

71.74ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيهديل عبدهللا سالم العنترى30003230043214435

90.48ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيهديل عبدهللا هليل الظفيرى30012230005714436

86ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيهديل مهاوش صياح الشمرى30007040107414437

74.3ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديوسميه قناص قريش الماجدي30101210137714438

81.51ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيوضحه محمد عامر ارطام العجمي30102030001814439

88.15ناجحاألدبيالنوار بنت مالك الثانوية للبناتحكــومىالجهراءمصرييارا خالد محمد عيسى30002210116514442

82.27ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيآمنه خليفه مبارك الصليلي30009150092814471

84.95ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيأسماء ثامر جلوى الشمرى30007300119914472

73.02ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديأنوار مضيان محمد الشمري29812170002414473

75.19ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديابتسام محمد غازي الحربي29909250164414474

74.62ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيالبندرى على حسين الشمرى30003130066814476

89.13ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديالعنود خالد على البلوي30003210160114478

84.08ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيايمان عبدهللا صيوان الخالدى30101230145914479

75.72ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيبدور قذيالن سلطان المطيرى29910210109814480

86.03ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيتهاني حامد مبارك العنزي30004140125114481

64.94ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيخالده عايش عوده العنزي30006030030914482

69.08ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيديمه عوده محمد الشمرى30004240117314484

74.07ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيديمه مانع محمد المسانع30004030055514485

86.24ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيديمه متعب محمد العجمى30103060059114486

89.43ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيرهف أسعد عامر أبوقذيله30011200120514487

70.11ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيرهف معاشى حامد الحسينى30101060019914488

70.03ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديريم حميد هزاع الظفيري29909070065814490

73.04ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم محمد فهيد العجمى30010010034514492

80.2ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيزينب جابر غنيم الماجدى30004080101814493

90.81ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره خالد زيد الخالدى30009130045914494

81.02ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره راشد حمد العجمي30102210056214495

84.5ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره عامر مناحى الشمرى30012290055414496

89.98ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديساره عبد الكريم سعود الظفيري30008170068614497

65.45ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره عوده نهار الضفيري30103110067914498

97.81ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءمصريسلمى محمد فريد عدلي محمد30009260046114499

89.57ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءيمنيسمر فرج نصيب عنبر30004260038314500

72.61ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيشريفه خالد مرزوق الهاجري30010010051314501

79.97ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيشهد زيد ذياب الشمرى30006110127214502

85.37ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيشوق نايف صلبى الظفيري30010120145514503

80.11ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديطيف خالد نبقي الظفيري30002140003214504

75.7ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعائشه سعد منصور الخالدى30006170116314506

94.72ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعاليه غالب منور الحربي30012200056414508

67.62ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعواطف عبد الرحمن فواز محمد30101010056514509

74.96ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعيده طريف علي الشمري30011090080514510

69.59ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه حميدي فالح المطوطح29410220118414511

81.28ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه صالح مهدى الشمرى30101060083414512

86.56ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه على صالح العنزى30010200005714513

64.57ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه نمر سفر العتيبي30008200080914515

66.41ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفجر ثامر شباب السعيدى30101190036114517

91.12ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفجر يوسف مطلق العنزى30101200011114518

85.14ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفرح انفيخ سالم العازمى30005100064614519

87.11ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفرح رشيد فوار الشمرى30008210129814520

77.08ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديماريه حبيص غانم البناقي30006250074214522

68.78ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمريم سعود زبن الجنفاوى30008050052714523

72.45ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمريم غزاى طعمه الشمرى30006120013114524

77.62ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمالك شافى مطلق الحربى30001200024814525

79.73ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنال محمد خزيم الضفيرى30006090030414526

68.68ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنيره سليمان سيف الشبلى30010230083414527

74.05ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمها سعيد خلف الظفيرى30102280126214528

67.75ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيموضي عبد هللا خلف العنزي30009120019114530

84.07ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةندا عبيد فاضل العنزي29904040146514531



73.53ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينور حمد طارش الرويعى29807030084714532

75.82ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينورا مهيزع هزاع الخالدى30102130144214533

66.65ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره خالد مرزوق الهاجري29707260078514534

73.54ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره راشد وسمى العازمى30008310045714535

84.05ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينوف غازى هابس الشمرى30003240062814536

78.55ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينوف فهد مطر الشمري30010220094814537

82.88ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينوف ملفى ردن المطيرى30012310029214538

89.42ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينوير عبداللطيف محمد الشمالى30009050109914539

83.87ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيهديل محمود حميد العنزى30012050100714540

81.68ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيهنوف سعد قصر الشمرى29807270135314541

86.22ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيوديان خالد محمد الفضلى30007050130714542

78.71ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيوضحاء ناصر محمد العجمى30009230145314543

81.41ناجحاألدبيعمرة بنت رواحة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيوضحه صالح داخل الفضلى30008040107814544

91.24ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيأبرار صياح عبدهللا العجمى30012080087514571

84.82ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيأروى عبد الرحمن معجون اباذراع الضفيري30003210113414574

74.61ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيأرياف ذياب فهيد المطيرى29709010137314575

70.7ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيأرياف عبد الرحمن مطر البذالى30003310062714576

84.82ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةأريج عبد العزيز سعود الخالدى30011160134814577

81.32ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيأريج فاضل سعيد العنزى30101160002714578

73.27ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيأسرار حمد سلمان الشمرى30012160114914579

80.98ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيأسماء سعدى حديد الحسينى30007300065514580

79.4ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيأسماء سعود بهلول الضفيري30005260064314581

78.5ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيأسيل سالم جابر الضفيرى30012260029514582

73.49ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيأمثال مشعل نمر غاطى30004010012314583

83.78ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيأمل أحمد نومان العجاجي الفضلي30004110059814584

89.45ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيأمل غنيم عبد الرحمن الهاجري30103020003714585

76.67ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيأمل مطلق خلف العنزي30002270004514586

73.39ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيأملوح سعود سالم الذايدى30005200147214587

74ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيأميره عبد الكريم ونس العنزي29908230106714588

67.31ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيأنوار حمد سالم العجمى30007100125914589

61.31ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيابتسام عبداللطيف هليل الظفيرى30004250120314590

69.64ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتياسماء جفين صنهات الحربى30009100034114591

71.85ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءسعودياسماء رجاء محمد العنزي30011290066514592

72.84ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتياسماء عواد فريجان السعيدى30006030105314593

76.26ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتياسيل عبدهللا فجرى الحسينى29808030044514594

69.33ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيالطاف مبارك عايض الرشيدى29801240162314596

62.43ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيالعنود سعد جارهللا الحسينى29912140039214597

88.56ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتياللولو محمد سلطان محمد الدوسري30008050014814598

69.1ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيامثال فهد سعيد فرحان29707180028314600

68.55ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءسعوديامجاد نخيالن سالم الشمري30007040144514601

78.06ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيبشاير خليفه طليحان الشمرى29807200055714604

79.1ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءسعوديبشاير عايد حماد الشمري30101160141714605

80.69ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيبلقيس فهد عباس العنزى30010110073414606

66.26ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيتهانى خليف عبدهللا العنزى30004160066414607

91.44ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيتيجان فيصل محمد العنزى30010010084714609

75.9ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيحصه صالح حمد العنزى29812220092914610

86.65ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيحنان حسين على الرشيدى30011100024314611

75.38ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيحنان راجح مفرح الحربى30006250007214612

74.75ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيخلده عبدهللا عايش الحسينى30006110022914613

71.35ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيدانة الحميدي مكمى الذايدي العنزي30006160098714614

66.84ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيدانه مرضى صالح العتيبى30010310150314615

83.45ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيدالل عبد هللا غنيم المطيرى30003090119714617

86.68ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيدالل محمد ابراهيم المطيري30005040049614618

90.68ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيديم عبد هللا خالد العويهان30004120024914619

76.76ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيديما صياح سرحان رحيل الضفيرى30009240108314620

73.84ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيديما محمد شبيب العجمى30006050055414621

74.02ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيديمه احمد هالل الصليلى30011040011414622

70.51ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيديمه زيد ادخيل العنترى30101070097414623

65.94ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيديمه غالى نافل الحربى30011060015914624

79.96ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيديمه مناور صالح المطيرى30006200095914625

86.31ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيديمه نايف معيبر الظفيرى30009050041614626

94.02ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءسعوديرايه عقيل محارب الظفيرى29904040048914627

83.57ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيرزان حامد حديد العنزي30101090015914629

88ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيرعود حمود سعيد الشمرى30005020078514630

91.11ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيرغد غالب ضحوي الظفيري30101290125114631

79.54ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيرغد فيصل مرضى ابو قذيله30006290075414632

69.14ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيرهف فالح مرزوق المطيرى30101030042814633

67.95ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيروابي ثوينى فهد شبيب30012290098414635

68.46ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيروابي محمد عماش الحربي29903160123814636

75.15ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيروان محمد عماش الحربى30102140123214638

67.01ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيريتاج صالح خلف الخيوطى30004190100214640

72.47ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيريم خالد حميدي العنزي30005280046914643

82.25ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيريم سعدى حبيب العنزى30007030018514644

76.91ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيريم محمد خلف الخيوطى30008310056114646

66.46ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيريم نايف حامد الفضلي30008120099914647

83.47ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيريم نواف مراجى العنزى30012220041914648

73.09ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيريم هنى رابح الرشيدى29805030026814649

69.11ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيريما بدر نشار الخالدى29809260037314650

73.98ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيزانه نصار ساير الضفيرى30006110030914651

74.7ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيساره زايد حنون الضفيري30009050027214654

80.31ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيساره سعود علوش المطيري30006120012314655

78.02ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءسعوديساره عبدهللا الفى الحربى30006200098314656

70.42ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيساره فالح عبيد السعيدي30004040076714657

74.1ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيساره محمد فريح الشمرى30006230094314658

76.71ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيساره ناصر احبيب الفضلي29907040017214659

89.33ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيساميه حسين على العنزى30004010108914660

84.66ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيساميه غازى مشعان العازمى30012270029614661

76.53ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيسلمى مهدى دخيل هللا الهاجرى30012010008614662

70.03ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيسمو بندر برغش الشمرى30009270007514663

68.31ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيشروق فالح صالح العازمى29907130076314664

87.88ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيشهد على مطر المطيرى30009170021714665

68.88ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءسعوديشهد فهيد صالح المطيري29906030022314666

65.43ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيشوق احمد مريف الحريجي29911190090814667

70.83ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيشوق مبارك خالد السعيدي29911080035814668

71.95ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيشوق مهنا سرحان المطيري30004070077814669



89.84ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيشيخه الطيف شخير الظفيرى30009170047914670

72.77ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيشيخه دبيس مجيد الظفيرى30010200004914671

72.09ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيشيخه على محمد العجمي30006170138214673

67.37ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيطيف أحمد مشل العنزى29912210083414675

86.2ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيطيف زيدان هليل الظفيرى30103100003714676

61.32ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيطيف سعد مطلق الضفيري29906220058414677

74.37ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيطيف سعد نواف العنزى29907170104914678

87.38ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيطيف على محمد العنزى30003250093614679

71.86ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيعائشه حمدان عبد هللا الحصم30007040022314680

95.41ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيعائشه محسن حميدي الحربي30009170029214681

76.45ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيعاليه عبيد حرير الظفيرى30008250041614682

72.26ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيعاليه عقاب مطلق المطيرى30011080069514683

81.14ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيعاليه فيصل مجمى الضفيرى30008200009114684

63.9ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيعذارى رويان صالح السلطانى29906120020814686

73.2ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيعلياء محمد سلمان الرشيدي30009250099714687

80.07ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيعهد مطلق خلف العنزي29808250143514688

85.31ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيعهود بندر فهد الشمرى30004120129214689

87.76ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيغاده احمد بادى الرشيدى30009120020414690

67.52ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيغاليه فرج صالح السلطانى30004300007214691

83.6ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيغدير فوزى بديوى البذالى30102240035414692

75.14ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيغدير منزل عبد هللا الرشيدي29905220016914693

78.29ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيغزالن ممدوح جزاع العنزى30008260014214694

85.59ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيغال راشد دليم الحسينى30101010123414695

76.04ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيغال زاحم فواز العنزي30006010125414696

79.72ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيغيداء محمد فيحان العتيبى30010150040414697

76.36ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءسعوديفاديه عبد الرحمن سعد الفريح30012050151714698

79.99ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه داود سليمان مجبل30006260133214700

68.65ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه سلطان سالم الشمرى30101270079114701

84.07ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه عبداللطيف عبدالكريم الضفيرى30004020003614702

78.64ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه فيصل خرسان الظفيري30102270077914703

70.6ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه مرزوق عبيد المطيرى30006150086314705

82.25ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه مشعان بدر المطيرى30011210007814706

89.09ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه ممدوح فالح الضفيرى30006040080114707

65.82ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفايزه عياد عايض الرشيدى30005310033314708

84.01ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفتون عادل مشلح الشمرى29912310047314710

86.55ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفتون عايد قبيل الشمرى30011280096314711

70.11ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفتون محمد على العنزى29909260056214712

66.18ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفتون منصور الفى المطيرى29904160075714713

76.1ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفتون نايف سالم الشمرى30102210090914714

70.08ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفجر خالد مشعان المطيرى30009260015414715

70.02ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفرح جليل هالل السعيدى30012150103314716

83.97ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفرح عبدهللا محمد العنزى30004140028314717

66.6ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفرح نواف ماطر الظفيرى30001080120114718

85.52ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفنر فيصل مرضى ابو قذيله30006290074614719

83.15ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفى خلف حمود العنزى30012210102314720

73.52ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيفي عبدهللا محمد العنزى30101040079514721

78.44ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيقوت فايز بنيه العنزى30004100062614722

75.35ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيقيروان خلف غالى العنزى30012100149314723

79.56ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيكوثر عويد شويش الشمرى30011130003514724

86.78ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيلطيفه عبد الرؤوف محمد الكمالي30007200149614725

87.08ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيلطيفه مشعل عايد الشمرى30012280010714726

71.6ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيلطيفه مفرح حجاب العنزى30011290036614727

76.23ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيلولوه خالد دليل جزاع30012050127714729

66.9ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيلولوه هايف ظاهر الظفيرى30005290004814730

78.94ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمراحب عشوي صالح الشبلي الحسيني29903140030514731

95.19ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمرام رفاع سعود العنزي30007120106614732

74.74ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءسعوديمرام سالم نشمى الحسينى30003240073214733

87.21ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمرام سعود محسن عبد عمر30102130150614734

71.68ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمرام نواف عقاب العنزى30004160037314735

76.05ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءسعوديمريم خلف مزعل الظفيري30001240120114736

95.22ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمريم فرج نهار الشمرى30007020098514737

87.18ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمريم محمد نافع السعيدي30012180081814738

91.62ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمريم مطلق فالح الحسينى30004060093714739

73.81ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمشاعل محمد اديلم العنزي30009190112314740

64.9ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمضاوى سالم حمد المهندى30001210017714741

76.2ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمضاوى عبدهللا حجاج العالطى29903300072714742

83.92ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمالك عبدالعزيز مطلق المطيري29905290097414744

73.08ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمالك محمد رحيل العنزى29803270078614745

71.02ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمالك منزل عبد هللا الرشيدي29607250012214746

86.96ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمنار شنوف محمد الماجدى30010220030714747

90.51ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمنار غازى عايض المطيرى30006300051214748

77.38ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمنار ناصر سعد المطيري30007130058214749

93.69ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمنار نايف على المطيرى30010150044714750

76.89ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمنال سعود ابراهيم المطيرى30102200097514751

67.57ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمنى بدر عبد هللا المطيرى30005310061614752

76.84ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمنيرة سلمان غانم الغانم29906240112414753

86.23ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمنيره خلف برد منيف30010230006814755

75.95ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمنيره مزيد عبدهللا الحسيني30010080079814757

74.29ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمنيره منصور سعد العجمى30005210022714758

91.8ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمها عايد الفى الهرشانى30011130117714759

80.96ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمها محمد مطر الشمرى30002170079914760

75.84ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمي ماجد غالى الظفيرى30011100021914761

84.11ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيمي هادي محمد المطيري30005100114714762

89.01ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينجد صالح محمد الشمرى30012010001914763

74.43ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينجيبه جفين صنهات الحربى29901010093614764

63.3ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينور ثامر غالى العنزى30006120118514765

74.47ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينور فهد محمد الجعيب30102110061614767

81.33ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينور نجيب حمد القحطانى30011120025314768

73.4ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءسعودينورا نايف مران الشمالنى العنزى30006170057414770

78.01ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينوره حاتم موسى الظلماوى30101300014814772

82.31ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينوره عايد مزهر الشمرى30011120017314775

66.84ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينوره غضبان متعب الشمرى30008150004314778

92.05ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينوره فالح صالح الحذيفي الحسيني30004090043814779

75.7ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينوره محمد جهز العتيبى30004110071514781

96.8ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينوره محمد راجح المخيال30005190107314782



66.56ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينوف حمود محمد المطيري30008040096414783

75.68ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينوف خالد مطلق الشمرى29906060102614784

66.98ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينوف خليل عيد الرويعى30009170151914785

69.1ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينوف صباح فرحان الديحانى29902090138214786

88.24ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينوف فارس مشعان العازمى30009230057314787

77.53ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينوف فهد محمد الجعيب29912270124214788

86.45ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينوف محمد سالم الشمرى30008110112214790

71.71ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءسعودينوف منصور عباس العنزي29807140035614791

75.19ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتينياف عبدهللا محمد العنزى30101040078714792

71.56ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيهاجر ابراهيم مطلق العنزى30009170075114793

72.22ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيهاجر سالم ناصر العجمي30101260110114794

76.58ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيهاجر عفاس سطام الشمري29801210136414795

75.53ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيهاجر فالح فهد المطيري30008210119114796

75.31ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيهاجر فايز عبيد السعيدى30012220057414797

77.8ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيهاجر هنى رابح الرشيدى30012230021714798

82.96ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيهديل مجبل عبدهللا الدلمانى30101040040214799

73.8ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيهال عبدهللا ساير الشمرى30102050090914800

76.89ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيهنادي مشعان محسن الشمري29907250026514801

78.33ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيهنوف فالح فهيد العجمى30102190088314802

80.89ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيوجدان مساعد مجلي المطيري30003230061914804

71.56ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيوديان محسن عايش الرشيدى29703290078314805

82.23ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيوسميه مشعل عبيد البرازي30012080123714806

75.9ناجحاألدبيريطة بنت الحارث الثانوية بناتحكــومىالجهراءكويتيياسمين هنى رابح الرشيدى29805030027614808

87.59ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديأثير وادي مذعر العنزي30005030082314831

77.37ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةأنفال خالد مليحان العديلي30004240157914832

76.34ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديأنفال سعيد خلف الظفيري30102180013714833

72.98ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةاسراء غازى هجرس الشمرى30004030188114834

88.33ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديالبندري عقيل عبيد الظفيري30102110001814835

85.7ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديامالك مسعد جبير المطيري29907130124814836

69.86ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديانوار سعد حالن الرشيدى29804070099714837

79.8ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديبيادر رمضان مليح العنزى30011070164614838

84.38ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديدانه فايز عوض العنزي29910090018714839

83.36ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديرهف احمد بن غربي العنزي30101150006914840

71.03ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةروان حسين خليل الشمرى30008160128214842

79.2ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيروان خالد طحيمر الشمرى29912060058714843

70.46ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسوريساميه محمد ذياب الجاسم30101290140314844

87.3ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةسعاد عبود حمود مطلق30008240179214845

84.52ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةسعاد مخلف خلف الشمرى30006290124714846

72.27ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةشهد عطا هللا محمد عبد هللا30011180058214849

89.99ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديشهيناز عايش سعد العتيبي30009260066414850

85.83ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديعائشه فالح الرشيدى29911020119514851

67.68ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديعنود مشعل عواد الظفيرى30010080109614852

68.17ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديغادة سعود سليمان العتيبي29910180131614853

67.24ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةفاطمه نواف كساب الشمرى29712170094314854

70.35ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديلورا فهد سيار المطيرى29903030095114855

82.63ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةمعالى فارس سلمان الشمري30007150130914859

73.1ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةمالك محمد حامد عمير29910170145414860

76.95ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنار نواف طالع العنزي30101090158114861

66.75ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديمنيره عشوي عبد هللا العازمي29909280062814862

68.45ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديمنيره مخلف حمدان المطيري29712180119714863

88.95ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعودينور رجاء سعود النومس30010070062314864

87.53ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةهاجر احمد عيد العنزى30004280151314865

84.67ناجحاألدبيفاطمة بنت عتبة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيورود مزعل منصور الرشيدي30006160058114866

70.97ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيأريج يعقوب يوسف الشمرى30012040086314893

84.05ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتياريج نايف صعب الظفيرى30012140111214894

83.76ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيالبندرى عبدالعزيز سعود العنزى30006260027614895

84.88ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيالجوري هذال هزاع الديحاني30009120080214896

74.9ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيالعنود تركي قاعد العتيبي29907080076614898

71.58ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيالعنود فهيد فراج السبيعي30102270088314899

72.41ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيامل بدر غازى الحربى29910080131414900

86.07ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيبخيته ناصر منصور العجمي30011220075714902

73.22ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيبدريه عبدالعزيز زامل الضفيرى30102250018714903

82.31ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيبدور فهد فالح الصليلي30102190015414904

64.98ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيحصه جزاع فايز الظفيرى30001030054614906

68.81ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيحصه مبارك وسمى الظفيرى30009260137614907

76.37ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيحور الفي مطلق المطيري30010260074914908

78.47ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيدانه بدر محمد البرازى30007180066714909

85.9ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيديما سعود عطيه الظفيرى30005270016914910

84.02ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيديما مشعل ضحوى الشمرى30103070072814911

84.79ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيديمه فيصل حميدي العنزي30102020096514912

73ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيديمه الفي مكمي الضفيري30004020037814913

75.76ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيذكريات احمد مبارك الهرشانى29901210092114914

64.62ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيرشا مرزوق مسفر العبدلى30011160113714915

71.87ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيرغد محمد حميدي الختالن30008220121314916

68.22ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيرقيه مشعل عبد الرحمن ابراهيم29907180128514917

78.71ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيرند عبد هللا فهد المطيري30009010052714918

84.45ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيرهف عبدهللا سرحان الشمرى30010140058514919

69.98ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيرهف علي سعود البغيلي29912200011214920

69.17ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيروان جاسم محمد الحمدان29811190040114921

73.02ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةروان متعب ضعين سعد29910010101914923

87.17ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيروان مزيد حماد العالطى30010270012514924

82.48ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم عبدالكريم مبارك الصليلى29901290025914925

76.14ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم عقيل رحيل الشمرى29801160106814926

73.63ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم عوده شيحان السعيدى30007100012514927

90.77ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيزينب احمد شاكر جعفر30007220053214928

87.79ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيزينب على محمد معلج29912180057214929

79.25ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيسارا عبد الرحمن مناور المطيري30012090137714930

78.85ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره على محمد معلج30101260053914931

73.66ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره عوض عبيد الرشيدي29707130104614932

79.17ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره عيد خليف العنزي29904220065914933

71.5ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره فاضل يعقوب الصراف30008050124714934

64.43ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةساره فيصل جابر سهر30009150115414935

63.63ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره مشعل صباح الشمرى30102140010914936

76.14ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيسمر جاسم تومان الشمرى30005040040214940

74.78ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيشهد عيد حمد ماجد الرشيدى29709020174514944



83.06ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديشهد كامل غدير الظفيري30010280062814945

82ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيشوق جمال صالل القاشوط30007150091214946

86.6ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءسعوديشيخه منهل محمد عاصى السعيدى الظفيري29909190123214947

78.4ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيصيته حطاب عبد هللا العجمي30010010059914948

82.87ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيطفله فيحان مطلق الحربى30006220080314950

67.7ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيطيف احمد شالش الضايع30004230104114951

65.93ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءغير محدد الجنسيةطيف زبن عبيد محمد29904060130114952

82.72ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعائشه سند عواض الرشيدى30011300111914953

67.06ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعائشه فهيد على الدوسرى30011240041714954

91.28ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعائشه نواف ذعار السعيدي30012100063414955

71.7ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعائشه وليد صالح فراج29908310026714956

86.08ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعاليه خالد مشعل العتيبي30003210134514957

85ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعبير مبارك زعال العازمى30007030135614958

84.76ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيعهد صالح نزال الصليلى30008110034914959

64.18ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمة جاسم أحمد العوسى30010200044414960

91.86ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه فالح دهام الصليلي30012170019814961

65.61ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه فواز فخري الرشيدي29808140038414962

89.18ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيلمياء سعود هادي الحجرف30008080086114963

78.25ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيلولوه غريب رحيل المهندي30102230012614964

66.13ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمرزوقه خالد دلول مجيدل30008080068514967

77.8ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمريم بداح حزام الدوسري30008220122114968

86.64ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمريم حامد خلف الحربى30010100116214970

72.71ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمريم طالل سعود الفضلي30102090034714971

65.21ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمريم عايد مشلح العنزى30001030111914972

69.01ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمريم عبد اللطيف ضحوى الظفيرى30011160108114973

85.25ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمريم فهد فالح الحربى30010250001914974

71.16ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمريم محمد ليلى التيسي السعيدي29911130145414975

74.14ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمريم ناصر عبدهللا الطفالن30003220078114976

69ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمزون شداد عبدهللا شامان30006200066814978

77.92ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمشاعل عبد الرحمن سندان المطيري30007230103414979

86.89ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمضاوى عايد خلف الشمرى30009240123514980

98.24ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمعالى ثقل سعد العجمى30005110052414981

88.82ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمالك سالم مبرد المطيري30007160125414982

62.02ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنار غالب مفرح المطيري30004210042614984

72.33ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنال مساعد عطا هللا شحاذه سلمان30006130100414985

74.14ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمناير فايز محمد المطيري30103010155714986

76.62ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنيره خالد محمد العجمى30004010056114987

77.66ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنيره نواف عبد الرحمن الحربى30011070133914988

83.94ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنيره يوسف عبد هللا الشمري30103120097914989

80.31ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمها طالل حسين مركز العنزي30012250052614990

76.51ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيمها مشعل عبدهللا المطيري30101280085614991

65.49ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيميسون حبيب غالى الذايدى29812040081214992

88.47ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينوال عيد فرحان الرشيدي30008060067514994

78.03ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره أحمد عاصي الشمري30008280092914996

63.12ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره بندر غازى العتيبي30012090003214997

67.46ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره صفوك عبيد المطيري29606250066314999

85.32ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره عبد هللا بطي العدواني30009200109815000

96.21ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره منصور محمد العتيبي30011020059315002

74.75ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتينوف حاكم حمدان المطيرى30011270006515003

96.64ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيهاجر فالح غنيم المطيرى30003200047215004

81.91ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيهاجر فهد زباران العجمى30005270073215005

79.03ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيهبه عبد العزيز حمود العنزي30102030037615007

82.56ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيهدى فاهم شفاقه الضفيرى30004260004115008

75.73ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيوجدان سعد عبد هللا سعد العبدهللا30008170025615009

91.12ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيورود خالد محمد المطيرى30008150136115010

73.96ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيوصايف فهيد سعود العازمى30103130002115011

81.8ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيوضحه نايف خليل الحربي30008310070515013

70.25ناجحاألدبيسعاد بنت سلمة الثانوية للبناتحكــومىالجهراءكويتيياسمين سلمان فدعوس الهرشانى29811190032115014

78.67ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيأبرار محمد عطيه الشمرى30012180012115042

82.09ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيأسماء جميل حمدان البذالى30003310098515044

85.76ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيأفنان محمد عبد هللا المطيري30102200017415046

90.47ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيأمانى نافل مسلى الهرشانى30012300004815047

69.78ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيأماني محمد قاعد العتيبي29809110090815048

78.97ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيأنوار حمدان محمد العجمي30006030050115050

72.91ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيأنوار عبد العزيز عطيه الحمدان30102120082815051

75.16ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيابتسام مفرح راجى العنزى30004140034715052

85.38ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتياسراء مطلق سعدي الشمري30101160152115053

74.91ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتياسماء ناصر عايض الحربى30008110103415054

84.98ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتياسيل عادل مبارك الجالوى30012310030515055

80.43ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيالجازى غانم طريخم الظفيرى30012150056715058

79.12ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيالجوهره مساعد حمد ابو شيبه30001290128115060

81.94ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيالعنود خلف محمد المطيرى30008070023815061

89.47ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيالعنود عادل محمد العنزى30010100003915062

78.34ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيانوار صفوك عبيد المطيري30009230158415065

74.4ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءسعوديايالف عبد هللا عبد المحسن المطيرى30007280037815066

79.7ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيايمان عزيز علي الشمري30007200119715067

80.04ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيايمان فارس مريف الحريجي30009010098115068

76.55ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيايمان فهد خلف الصليلى30102150046815069

86.97ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيبدريه مبارك ضحوى الظفيرى30004090091315070

75.83ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيبدور خالد شبيب المطيرى29906280041615071

70.42ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيتهانى حمد حسن المطيرى30012230007315073

76.92ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيجميله ناصر برجس العجمى30009050053915074

78.93ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيجوزا مبارك دخيل هللا الهاجري30007040047715076

80.27ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيحفصه علي محمد العجمي30009200118615077

93.36ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيحنان عبد هللا سالم الجنفاوي الشمري30010010038815078

76.86ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيخلود خالد سعيد العتيبى29905100105315079

82.98ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيدانه قابل عبد هللا العنزى30007240092115080

70.64ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيدالل فهد صغير العجمى30012130138115081

81.15ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيديم أحمد ختام الحريجي29812050152515082

70.23ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيديما غانم خلف العنزى30103070070115083

85.95ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيديمه بدر وادي الحسيني30102140078215084

84.21ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيديمه فهد مبارك العجمى30003310018415085

72.66ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيرغد عبد هللا سعود المطيري29812280099115087

63.2ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيرهف بدر عبد هللا المطيري30004120043315088

83.15ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيرهف سعيد فياض الدوسري30011190203615089



79.54ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيرهف محمد مناحى القحطانى30007020019215090

72.15ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيروان أحمد صالح سهو الشمري30012280104615091

66.14ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيروان بطاح خلف المطيرى30003010091215092

73.84ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيروان راضى عقله العنزى30010200014515093

69.2ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيروان مبارك عويد الشمرى29805040051715094

67.64ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيروان مبارك عويد الفضلى30010300009115095

75.51ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءسعوديروميه محمد مضحي البناقي30009150073315096

78.5ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيروى سالم شمروخ الشمرى30011290010415097

76.59ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم حمد مفلح الصليلى29708080054115098

66.06ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم مساعد سعد الرويعى29910080115415099

89.63ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم مشعل غازي الحربي30103100013315100

75.26ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم مشعل مطلق المطيري30006020038315101

74.69ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم نزال خلف المطيري30101090128215102

90.4ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم يوسف ساحب الشمري30005030042815103

81.63ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيريم يوسف فرحان الحربى30007230099815104

79.11ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيزينب حمد راشد الفضلي30003010078715106

64.16ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيزينب عدنان علي القطان30004110064315107

79.58ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيزينب محمد مجيد الصفار30005020026715108

85.65ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره سعد برشوم المطيرى30012310107615111

79.9ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره على محمد السعيدى30007090012115112

69.55ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيساره مبارك رهق سعد30006240095215113

71.53ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيسجى على خلف المطيرى30101070052815114

80.22ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيشروق احمد دهام العنزي30101170105515116

77.67ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيشهد طالل صابر عبدهللا30009200127415117

78.18ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيشهد غنيم ترحيب المطيرى30006240065315118

76.42ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيشوق طالل عناد العنزى30101140082615119

66.59ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيشيخه خالد محمد السعيد30008220001815120

80.61ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيشيماء حبيني فهاد المطيري30102200098315124

85.38ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيصيته حسين فهيد احبيط العجمي30007060026815125

85.6ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيضحى سالم صيوان الخالدى30010170002715126

72.43ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيطيف رابع عبد الرزاق الموالني30007290062715127

78.4ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيطيف عبدهللا قبالن الشمرى30004110017615128

89.29ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيعائشه احمد صبر الشمرى30006200032615130

75.93ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيعائشه غازى فيصل الفضلى30012240002315131

83.79ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيعبير محمد علبك العنزى30102270014615132

68.15ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه محمد عبدهللا الضفيرى30011250011915134

78.18ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيفاطمه محمد كمعان الحربى30009270137715135

83.73ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيفايزه ثامر محمد الشمرى30009260097115136

82.56ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيفايزه عبيصان سالم العرجانى30006120177515137

65.38ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيفجر جاسم محمد الحريجى30002130141315138

70.27ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيفجر خرصان سالم العجمى30004240159515139

80.15ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيفرح احمد حمود المطيرى30101100030415140

86.22ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيفرح بدر صياح الرشيدي30103120114615141

74.83ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيفرح عبدالهادى دحل الشمرى30012190126415142

77.8ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيفهده محمد سعد الحربى29907030094815143

82.49ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيلجين محمد نشمى العنزى30009110159915144

73.46ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيلطيفه خالد شبيب المطيري30009160159315145

74.35ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيلولوه أحمد يوسف ابراهيم30007240010415146

79.48ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيلينا مشل كمعان الحربى29908240132415147

71.73ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيمريم حمد مقيت العجمي30009030044915148

76.8ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيمريم عبد العزيز راشد المطيري30101130140615149

81.5ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيمشاعل بندر جزاع العنزى29908020098315152

88.47ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيمضاوى عباس سعود الشمرى30102060123215154

86.77ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيمضاوى ماجد نهار الشمرى30012300129415155

74.04ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيمضاوى مرسال حمود السليمان29907020022615156

80.6ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنار حمود سالم العنزي30008210012115158

97.13ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنار سعود محمد الفضلي30004070059115159

75.93ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنار صفوك عبيد المطيري30009230157615160

77.22ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنار عبد الرزاق ناصر المطيري30101300088515161

78.34ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنار محمد عبد الوهاب الحليل29809010016415162

66.72ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنال عزيز محمد البرازي29910210068515163

75.79ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيمنى أحمد سرحان العنزى30012260046315164

76.71ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيمها عبد المانع راشد العجمى30101030077815166

86.27ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيمي ضيف هللا حمد الحقان العازمي30005270035315168

92.93ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتينايفة عبد هللا محمد العجمي30103120149615170

86.2ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتينجاة سامى سالم الرشيدى30006130075715171

81.21ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتينجد مبارك حامد المطيري30008300060815172

64.02ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتينجد مشارى نواف الشمرى30008130100115173

62.55ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيندى محمد عبد الوهاب الحليل30011160006215174

71.85ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيندى ناجح تمران الشمرى30005040005815175

92.98ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتينور طاحوس بتال السبيعى30008280080615176

89.93ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره أحمد ماطر الحربي30006190104215177

72.69ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره بشير صالل الهاجري30010120053215178

83.04ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره بندر مسفر الديحاني30010310061515179

92.68ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره حمود سعد العجمى30010180061815180

79.75ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره عبد العزيز صالح العتيبى30006220027215182

85.84ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره فالح فالح الهاجري30101090011615183

81.49ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره مبارك فهيد العجمى30102110038415184

82.19ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتينوره محمد مناحى السبيعى30009030147615185

82.55ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيهاجر احمد خالد الصليلى30001080100915191

86.07ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيهاجر محمد عوض العنزي30012170138515192

82.25ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءارتيرياهاجر مكى حمود فهد30002180123115193

84.09ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيهاجر نايف عواد العنزى30101080077215194

71.72ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيهديل جابر جاسم الشمرى30101140045515196

84.4ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيهال فراج صنهات الحسيني30007210071815198

70.08ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيهناء خالد تركى العنزى30006100020115199

82.52ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيهيا فالح محمد الهاجري30101270003815200

90.82ناجحاألدبينورية صبيح الصبيح الثانوي للبناتحكــومىالجهراءكويتيود ناصر خلف وقيت الشمري30101130061415202

78.71ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيأحمد نمر فالح الشمري29602010071715233

71.41ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءسعوديابراهيم جابر غانم الماجدي29208140137115234

69.7ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيابراهيم محمد هليل العنزى29605190107415236

72.64ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءسوريبدر احمد السمرا28901100255415244

82.36ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيبدر ناصر طعمه الظاهر29210070038615249

77.5ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةبندر عياد سميحان نهار28304100167815252

75.17ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيبندر ملفى مطيران الشمرى28909030007315253



64.06ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيحمود عياد ريكان الجنفاوي25508250046715260

86.5ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةخالد حنتوش مطوس سلطان28409030106515261

69.95ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيخالد عبدالرحمن مهيدي البذالي29902140019215262

74.41ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيخالد عويد عباس العنزى28802010043415263

76.9ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةخالد محمد خلف ظاهر28809300102315266

69.07ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيراشد احمد راشد الصليلي29509270038915267

76.5ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيسالم سوهج مزيد المطيرى28701240003715268

76.92ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةسالم غانم سويدان دهيد29308070096415269

64.74ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةسعد على ذياب الضفيرى29307120135415270

73.5ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةسليمان سعود فرحان علقم28708190045715278

72.71ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيطالل سالمه مطيران العنزي29009130154315282

72.63ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةعايد جوعان عايد الظفيرى29605220036815284

67.15ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعبد الرحمن فهد عوض العنزي29612200049315288

74.48ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعبد هللا احسان نهار الشمري29611290052715296

69.31ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعبد هللا حسن محمد الدوسرى29611130027115297

79.4ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءسوريعبدالرحمن غازى الدبوس29902250119815307

83.42ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعبدهللا مجبل عبدهللا  الدلماني28912270114715311

68.75ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعثمان مبارك دخيل هللا الهاجري29612130072615312

73.43ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعلى مجهول محمد المطيرى29307040105515315

80.08ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعلى مكى حسن الصباغه28406280130215316

91.24ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعلي خلف علي العنزي29309240073115317

81.24ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعواد صالح عواد الرويعي29302190020215320

88.92ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيفاضل مطني مكيديد  السليماني28010310123315322

75.11ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيفهد سطم عبيد العياده الشمري28501130126515323

72.91ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيفهد طالل نايف الشمرى29706170045715325

74.14ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةفهد عبدهللا فهد  العنزي29003110126715326

83.25ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيفهد منصور حطاب العجمى29009260063315327

72.39ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءسعوديفيصل ناصر بدر المطيري29711010206715329

83.67ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمبارك  منصور حمد  العنزي28611250161515331

65.31ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءسعوديمبارك أحمد نواف الشمري29606170140415332

73.18ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءسعوديمبارك عايض ضبيب الحربي29402030060515333

84.33ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمحمد  براك حسين العنزي28605250062815335

80ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمحمد  زيدان خليف العنزي28401190141815336

70.58ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةمحمد احمد محسن الخالدى29702180131715337

88.17ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءسعوديمحمد رجاء كردى  العنزى28607010062815341

68.31ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمحمد سعد بداح الحجرف29205220091715342

74.87ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمحمد سعود عبد هللا الشمرى28311080045815344

68.33ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةمحمد عبد الرزاق غياض نومان29405080145115346

77.98ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمحمد عثمان صنيتان الشمري28508190099215348

81.98ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةمحمد على ثروى مطنى29302200102215349

80.3ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةمحمد عواد عيسى الشمرى29606110122215352

74.23ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمحمد غنام مريجب العنزي27104050123415353

78ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءسعوديمحمد مطلق مصبح الصلبى29006180079815356

74.17ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءعراقيمنصور عبداألمير داود حسين29102210029115363

72.68ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيناصر غالب هليل المطيرى27301160088115365

72.64ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةيعقوب طعمه عشبان العنزى29803030131915369

66.71ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةيوسف  محمد  ذياب الظفيري29304300193715371

82.25ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةيوسف عبد اللطيف ضاحي  العنزي28505050133115374

73.94ناجحاألدبيمركز خالد بن سعيد الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتييوسف فهد سيف الهاجري29301240013415375

71.55ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتياحمد خليفه سعود الحربى28907310018415404

74.08ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتياحمد نمر سعران الجميلي28809240151915410

70.31ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيبدر محمد عبد هللا العصيمي29805100111215417

68.93ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيبرجس ناصر برجس العجمى29712140039315421

84.33ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيجراح صبيح سعد عبدهللا العنزي28202050055315430

81.16ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيحمد صالح شارع الظفيرى28802270086315441

66.97ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيحمد علي تني العجمى29510210092715442

71.73ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيحمد فهد ردن العنزى29802220070215443

78.36ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيحمدان نحو صياد مليحان28406260126315445

69.56ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيحميدي على الحميدى العتيبي29702140001115448

72.1ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيخالد حمد عبد هللا المطيرى29412020068715451

64.74ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيخالد صالح خالد الخالد28508190177615454

70.29ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيخالد مبارك عبيد الشمري29712040090615457

76.33ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيساير نايف حماد الشمرى27602160068615469

66.89ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيسعد هالل سعد العتيبي29811040007715474

80.58ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيسعود بارود دغيم عبدهللا الهاجري28611300124115476

72.08ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيسعود شطى راشد العجمى26610220042315480

77.58ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيسعود هديرس لوقان العنزى26904300069415485

64.66ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيسيف عايض فارس القحطانى27504100084315493

73.81ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيصالح مضحي صالح الصليلي29211280032515497

68.58ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءسعوديطلق طيب مطلق البناقى28501020103515503

70.37ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعاصى مطر عاصى خليفه28908150030515506

67.43ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعبد هللا حميد عبد هللا العنزى28910180195815523

75.69ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعبد هللا علي محمد الشمري29202160075815528

68.38ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعبد هللا مطلق فراج الشمرى29102270046515534

70.76ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعبدالعزيز بدر برغش حمود ثويني29205020079615542

66.83ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعبدهللا سالم خميس العنزى29608160080315547

69.7ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعبدالوهاب هالل سعد البذالي29801010108815554

72.87ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعذبى صالح سليم الصانع29911090062315556

67.3ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعمر سعد صليبان الحربي29703070001615563

66.29ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعيسى فالح عيسى المطيرى29807150002315568

69.24ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعيسى محمد حمدان العنزي29802190120815569

81.81ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيفايز حمد فايز العجمى29812060021615574

73.27ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيفالح حمود حسن العجمى28705230004915575

79.25ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيفهد سعد متعب الشمرى29201210090315580

87.69ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيفهد عبد الكريم غالى العنزى28403020177515583

74.37ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيفهد عبد هللا صاهود العازمى29107230026715584

73.86ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيفهد عوض مناحى العنزى29010310013315585

80.94ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيفهد فهيد حمد عبران29408100052615588

70.73ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيفواز سعود فهيد الظفيري29507190007415593

82.71ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيفيصل خشان االسود الحسينى28407140113215594

69.2ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيفيصل نايف صليبان الحربي29404240027915599

70.33ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيالفى حمود عياد المطيرى27306270061215601

75.1ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةاليج دبيس دويج خلف27503210098115602

81.28ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمانع عبدالعزيز مبارك العجمي28003310152815605

75.3ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمبارك حجاب شالش العنزى27207020050915607



71.15ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمحمد على عبيد العنزى28811160162115623

79.22ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمحمد غنيم مطيران السعيدى29607010061915624

83.5ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمحمد مبارك جلفيف عايد28609220125115629

68.99ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمحمد مثال هويدى الهاجرى29604280024715630

76.26ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمحمد مخلف محمد الرويعى29809090106815631

74.92ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمحمد نصار عزران بطى26311180022415634

75.7ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمحمد وليد احمد الضفيرى29301130077215636

68.19ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةمشارى حجاب هادى الظفيري29909130139215638

73.34ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمشارى صالح خالد حمد الخالد29707260140315641

80.42ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمشارى محمد عزيز الشتيوى28902280151115642

71.17ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمشاري نافع مزعل علي الشمري29103280068915643

72.56ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمشعل تركى فالح الحربى29810110045115645

80.16ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءسعوديمشعل فالح عامر الحسيني28711290142915646

78.24ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمضحى عبدهللا مزعل العتيبي26704120097615647

65.69ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمنور عتيق مناور العنزي28411170169115651

73.63ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتينادر هادى طاحوس العتيبى28707040016615652

64.13ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيناصر بدر مناحى العتيبي29905280084215653

69.98ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتينافع مطلق رغيان الحسينى28802080012315659

76.59ناجحاألدبيمركز الواحة الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتينواف نهار جاعد الديحانى29101150052115664

81.08ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةأحمد جابر عوده فرحان28810050158815692

86ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتياحمد فراج عويد الصليلي28801240059215702

77.75ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيبشار عبيد عجمي الجويعد27906050068115703

64.42ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيثامر خميس فهد البذالى28305010193715705

67.08ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيحمود محمد عناد العنزى29006050138215711

64.65ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيسالم حمد عبد هللا الريش30001300101515713

64.39ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيسالم ذريع نزال الهاجري29007260127615714

61.6ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةسالم كتاب عويد فهد28809300063715715

79.79ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيسعد هزاع محمد العفاسى29110270048115717

74.13ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيسعود مساعد محمد حمدان27812130064715719

74.88ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيضاري صالح عبد الحميد الشمري29310230101715724

65.67ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعباس سيد علي أكبر سيد أحمد السيد ابراهيم29708190176615725

73.1ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن الخراز28610210075415731

78.76ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعبد العزيز سعود عواد العنزى29509110081615732

71.14ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعبد هللا مبارك محمد الصليلى29307230084815735

82.33ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعبدهللا خليف ملوح العنزي27211030055615739

87.25ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءبحرينيعبدهللا محمد عبدالرسول الكوهجي28605090043315742

67.11ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعثمان مريف صالح البذالي28802230103715745

66.37ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيعلى سعد سرتيب الشمرى29511250152115746

72.5ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةعيسي راضي شاكر شديد28104010083515751

77.2ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيفهد محمد ضيان الصليلى29101060078215754

75.02ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيفيصل فرج فالح الشمري29406080100915755

74.92ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمحمد رشيد علي العازمي27708200146215759

68.07ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمحمد فارس محمد الهاجري28803260056715761

78ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةمشاري خليفة مطر عواد28407260061915765

74.51ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءعراقيمشرف عوض طويان العنزي27308160063315766

69.79ناجحاألدبيمركز ثابت بن قيس الثانوي رجالمراكــزالجهراءكويتيمشعل فرج فالح الشمري28612080115915767

83.75ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيأستقالل سعد حسن  العنزي28702240129515802

68.66ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسوريآيه عبد هللا محمد الجيسي29510200035215805

70.47ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيأبرار نجم عبدهللا حسين العنزى29710090001415807

77.08ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةأسماء اسمر عبد هللا العنزي29705090103415808

90.25ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسوريأماني عبدالمنعم أدهم استامبولي28812300031315811

67.06ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةأماني على شعالن العنزى29601170086815812

66.61ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيأمل سالمه حليس العنزي29802100131415813

80.25ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيابتهال فالح عطية  العنزي29009070057715817

63.32ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةاحرار فياض حمود  علي29103140106115818

73.85ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتياحالم محمد فريج السليماني29701040008315819

78.92ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتياحالم هادي عياد العنزي28912030001615820

78.18ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتياريج بدر جاسر العنزى29307210033615822

75.42ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةاستقبال مسير  فرحان  جار هللا28211170097215823

71.12ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتياسرار سعود عايد المطيرى29010090023115824

71.64ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتياسماء مساعد نشمي الحريجي29501240027215825

87.5ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتياسماء مناحى عبيد الشمرى28903140008215826

73.43ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتياصايل نشمى مونس جويعان29806080118915828

71.07ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيالبندري جمال بندر الظفيري30002090085215830

91.17ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيالجازى عواد فالح الظفيري28511280156815831

74.05ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديالجازي فالح فراج المطيري29107100141715832

68.04ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيالعنود عبدهللا مضحى الشمري29707090132215837

71.48ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيالهام حمد مطلق العنزى29607120107515838

71.1ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيالهنوف بدر بعيجان الماجدى29904050081815839

84.33ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيامانى جمال بندر  الظفيري28712230121615840

72.52ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةامانى رشيد عيد مزبان29206040123315841

74.83ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةامانى سويد علثة فراج28912290061315842

93.75ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةامثال ناصر فالح فدعوس28908270139515844

79.22ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتياميره محمد حواس الصليلي29301130109715848

74.89ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيانفال دهام سلمان سارى28803190059215851

70.17ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديانفال عبدالكريم ناصر المطيري29305310059215852

83.42ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيانوار  غنيم  مناور  الظفيرى28503220153815854

76.33ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيانوار عصري جحيش الظفيري28412060084115855

66.38ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةايمان على شعالن حسين28809270060715857

85.49ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةبتول خالد شبيب الشمرى29702110114215858

80.32ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيبدور حمود مطلق العويهان28212030071915860

86.83ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيبدور عبدهللا محمد العالطى28704290009115861

92.17ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةبشاير  ضاحى  شاهر  صايل28801300096115862

79.95ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيبشاير سالم رويعى كليب29207020079315863

80.44ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيبشاير عبد هللا هيكل العنزي28602140089415864

67.94ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءقطريترفه ادغيف مدحى مجبل تركي28610280211515866

66.01ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديترفه عبدهللا جلعود ال حسينى29808020034815867

63.13ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيتسيار سعد طالب الشمرى29906280125915868

87.15ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةجميله حمود ربيع مروان27911270106415872

68.41ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديجنان ناصر نايف العنزى29804280052915873

75.81ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسوريحميده ضحوى العلى28511060220715874

88.58ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيحنان  جهيران  صالح  الجروان28409230058415876

78.41ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيحنان علي حسين الشمري29208200072115877

79.33ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةخديجه جاسم فيصل عبدهللا28405090098715881

82.25ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيخلود جمال بندر  الظفيرى29005210123115882



79.28ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةخوله جابر مشكور الشمرى28308090083615884

82.5ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيدانة عبدهللا شريده العنزي28806100117615885

88.17ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيدالل  سعود عناد  الخالدى28212160080115886

70ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيدالل ضيف هللا نايف مظهور 27802100087415888

66.03ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديدالل عايف دغفق الظفيري29910130046615889

79.8ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيدالل فالح محسن الخالدى29204210138415890

64.35ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيدالل هباس خليف الحربى29709020022415891

72.7ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيدمثه رخوان محمد العجمى27108150091615892

67.94ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسوريديمه عبدهللا محمد الجيسى29705150065415893

78.88ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةديمه مخلف حسين حويش29701090115215894

70.25ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيرانيا عصيب مناور العنزي29910210103915895

82.42ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديربيعة خليل عرفج  العنزي28304060107315896

87.75ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيرحمة مفضي عرنان مشعل العنزي28909040062115897

82.87ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيرهف سعود صياح الشمري29707180095315899

69.71ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسوريرهف مران الشمرى29612090035915900

68.54ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيريم خلف مبارك السليماني29508150013815905

90.42ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديريم صالح نداء مطر28912130171515906

73.86ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيريم عصيب مناور العنزي29910210100415907

85.88ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةريم فايز كايد بنيه29308040010115908

76.36ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديريم ناصر نايف العنزي29306170121615910

69.49ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيساره هاشم محمد العنزى29011250002415915

77.16ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيساميه محمد سليمان الحسينى28511190198915917

73.22ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةسحر رشيد عيد مزبان29310180119115918

69.21ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديسلطانه فهد العاصي السويط29503170038515921

77.17ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيسميره خضر  سمير  الضفيرى27202070048415923

66.15ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةسنابل حمدان على العنزى29604040014315924

75.42ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديسهام عودة هليل البذالي28003080070215925

74.12ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديسهام معمس شامان الرشيدي29305190099115926

65.42ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيسيناء ضحيان راشد العتيبى29602160128115927

75.03ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيشروق نهار خلف السعيدى29309220042215929

60.86ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيشهد عفتان عايض العتيبي29410240121515930

74.22ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيشهد مشعل شيحان الشمري29910110108815933

79.22ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيشيخه بدر نايف الحجرف28706190181515936

81.05ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءيمنيشيخه خالد شبيب الشمرى29310180063115937

90.75ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيشيرين علي هالل الشمري28205220053915939

71.15ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةصابرين عبداللطيف قمر خلف29011260007615940

78.52ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديطيبه عبدالعزيز شداد الظفيري29309240006115942

77.67ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةعايشه محمد عبيد خلف28411050202515946

89ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيعبير  عبد الهادى  على  العنزى28801220158515947

78.92ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديعبير ماطر غصاب  الظفيرى28810020007215948

71.33ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيعذارى ميزر محمد العنزي28308240077115950

76.92ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيعذاري سعود مروي مثعي المطيري28304040075715951

67.78ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديعذوب مشعل حجي المطرفي29906230089215952

70.79ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيعزيزه مضحي صالح الصليلي28510060099615953

72.42ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيعفراء مشعان معيض العازمي27901200132715954

74.42ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيعفره خلف  نزال العنزي26907070082115955

80.02ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةعنود سالم كريدى سلمان29109180086515957

82.67ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديعهود أحمد فيصل الشمري29904280160615959

76ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيعواطف محمد فالح  المطيرى28912110005915960

83.17ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيغاليه تركي هليل الحربي28811150099415961

81.33ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيغدير احمد عبدهللا الظفيرى29003250006715962

79.17ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيغدير حماد حمود حمدي28611070156815963

91ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديفاطمة عبيد سعد العنزي28712130066815966

88.25ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيفاطمه  صالح سعد العتيبي27604240042115967

73.18ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيفاطمه احمد حمدان الصليلى29808110075215968

75.17ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةفاطمه حسين حاتم سعود27502280118615971

73.95ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةفاطمه صباح ياسين العدواني29405070113515974

60.96ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةفاطمه عامر عواد الشمرى29805020137415975

70.73ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةفاطمه محمد رحيل ذيبان29502230117115977

87ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيفاطمه محمد مسلم غريب27205270061415978

72.77ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيفايزه ماجد ضحوى متعب29612230150115980

61.9ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيفجر تركي مكمي الضفيري29407310089315981

59.65ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيفى فهد سلمان السعيدى29303060108715984

90.73ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةلطيفه منقل جفل مران27903190041615986

82.79ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديماجده ماجد محمد الماجدي29301230098515987

71.16ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديمثايل عصري جحيش الظفيري29811260140315988

70.98ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيمديره سليمان سيف الشبلى29205050074815989

62.93ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيمرام سليمان ثويران الماجدى29601110101315990

76.73ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديمرام فايز طينان العنزى29802060121115992

93.16ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسوريمروه حسن العايد29710160057415993

82.15ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيمريم حامد مضحي العنزي28309040125615994

84.5ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةمريم حجاب هادي سمير29001140095615995

69.58ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيمريم سعيد فهد الدوسري29808100111315996

77.32ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديمريم سلمان مطلق الشمرى29210160042415997

91.83ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيمريم غنيم مناور الظفيري29003070018815998

76.37ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيمريم محمد عطاهللا السليمانى29906180066816000

77.92ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءعراقيمريم مديح جياد الجشعم29507010056916001

73.63ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيمريم مشعل هذال المطيرى29906250033316002

89.42ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيمشاعل لماس سند  الشمري28904210063216005

83.67ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيمشاعل نهار خلف  الشمرى28910300049216006

77.12ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيمعالى عبد هللا مبارك الرويعي28609050145316007

90.83ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيمعالي حمدان سيف  البذالي28412290099516008

84.58ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيمعيوفة  غافل  محمد المطيرى27008180055116010

78.58ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةمالك محمد عقيل جريف29007020035616011

66.38ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيمالك مناور مسير الظفيرى29406050083916012

76.44ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديمنار حمود تركي الشمري29602020093716014

77.92ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيمنال حمدان سيف البذالي28003270103816016

72.42ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيمنال مزيد غزاي  المطيري28905300079216017

65.92ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيمنى  ناوى  سلطان  الزايدى28407260144316019

83.58ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةمنيفه جدعان االسود عزاره 28607060022716023

87.25ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةمها  جبار  عاشور  عباس28201300102716024

72.92ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديمها محمد مشعل العنزى 28212170211116025

82.5ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةمها جابر شتيوي الشمري28510260108716026

75.12ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتينجاح احرير محمد الحريجي29509240128216030

75.87ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتينجاح صياح نزال الشمري29201260003516031



65.45ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتينفود سالمه مجبل العجمي28202060071416033

85ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةنوال  مالك حواس  الشمرى27703080056116034

78.29ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتينوال عبود عبد هللا العنزي29308150064916035

76.97ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتينور فرج محمد العجمى29905060022216037

77.5ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتينورة  ثوينى  مرزوق  العازمى28512270174716038

72.01ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتينوره ابراهيم حمود اللميع29712160123216039

75.34ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعودينوره احمد متعب الظفيرى29907210068316040

80.67ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتينوره عبدهللا حمران  خشمان28604280134716041

90.29ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعودينوره فالح فالح العازمي29402040060616043

91.58ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتينوره فالح مهنا  الديحاني28801170121116044

67.12ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتينوره فهد ناصر الصقر29208020079716045

80.67ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتينوف احمد نصار  بطى28901130039116046

81.92ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتينوف جابر عجيل  الشمري28503140119116047

74.19ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتينوف منصور عبد هللا العجمى29911030060116050

87.09ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءعراقينوف هالل سلطان29701010400616051

75.34ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيهاجر خالد عبد هللا الفضلى29206290061816052

91.75ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيهاجر نجم عبيد  الشمرى28912190064616054

68.91ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءعراقيهديل مطشر شبرم خالد29907040025216055

78.06ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةهديه جابر شتيوي هزاع28910200010816056

66ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيهند مبارك عماش الشمرى29810230067416058

69.07ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءسعوديهيا مطلق عتيق الظفيري29806140142716059

90ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءغير محدد الجنسيةود  احمد  عبد هللا  منصور28802160189816063

63.46ناجحاألدبيمركز الجهراء الثانوي نساءمراكــزالجهراءكويتيوسميه سالم شافي العجمي29408020075316064

68.88ناجحاألدبيمدرسة الجهراء ثانوي منازل بنينمنــازلالجهراءسعوديفهد منور باقي الظفيري25705010171916135

81.32ناجحاألدبيمدرسة الجهراء ثانوي منازل بناتمنــازلالجهراءغير محدد الجنسيةالعنود هادى حسن سلطان29012130126216182

71.81ناجحاألدبيمدرسة الجهراء ثانوي منازل بناتمنــازلالجهراءكويتيايمان مطلق مبارك الرويعي28710270172216191

75.71ناجحاألدبيمدرسة الجهراء ثانوي منازل بناتمنــازلالجهراءكويتيبشاير محمد علي الشمري28512170099616196

87.84ناجحاألدبيمدرسة الجهراء ثانوي منازل بناتمنــازلالجهراءكويتيحنان عبدهللا جابر الشمري28504220210416200

88.28ناجحاألدبيمدرسة الجهراء ثانوي منازل بناتمنــازلالجهراءكويتيحنان نشمي سمران العنزي28412290066116201

78.88ناجحاألدبيمدرسة الجهراء ثانوي منازل بناتمنــازلالجهراءكويتيخلود بدر ناصر محمد رويعى28808200142316202

80.86ناجحاألدبيمدرسة الجهراء ثانوي منازل بناتمنــازلالجهراءكويتيدالل نشمي جليدان الحريجي28803110009316203

74.83ناجحاألدبيمدرسة الجهراء ثانوي منازل بناتمنــازلالجهراءكويتيسوير مدرهم مسعود العتيبي28510080045316216

75ناجحاألدبيمدرسة الجهراء ثانوي منازل بناتمنــازلالجهراءكويتيفايزه مشعل عواد العنزى29610070089416239

67.14ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصريانس محمد محمود النجار300062401656861

68.48ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصريبالل محمد السيد نصر الدين حسن29908150077718433

74.22ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيبالل منير صدقي ريان30101160176718434

64.67ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيبهاء الدين محمد مصطفى النجار29711220169118435

86.52ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصايرانخالد بيزن محمدى30010310094918436

63.27ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصفلسطينيزيد رائد محمود سليمان29806030025318437

71.49ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيسعد منير حموده ذيب احمد30103010133818438

88.46ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيسليم محمد سليم ابو نفيسه30101010579618439

84.41ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصريسيد عربى سيد ابراهيم حسان29608130161918440

83.25ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيطالل خليل أحمد أبوكبير30110280187918442

71.98ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيعبد الرحمن عصام عبد الرحمن اليوسف30102250012818443

77.31ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيعبد الغافر ناصر عبد الغفار سالمه30007190005118444

62.78ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصفلسطينيعبد هللا عادل شعيب ديب القيشاوي29703140010318445

72.41ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعبدالعزيز صالح قاسم حسين29905050105618446

72.24ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصعراقيعبدهللا سهم كاظم الشمري29805280015118447

70.36ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصلبنانيعيسي يحيي حسن شبيب30007160065718449

95.75ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصريفادي ممدوح عبدالخالق مقلد30102110156318450

78.39ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصسوريفهد عماد بالن30007260139518452

76.68ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيفهد محمد احمد حدرب30007070054118453

92.92ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصرومانيافهمى   الجبان30007120019418454

70.45ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيمؤيد عصام مصطفي عبدالحق30011010163218455

70.52ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصلبنانيمحمد احمد فؤاد حافظ30005280108218456

67.28ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصسوريمحمد اهدلى على شحاده29912310124918457

74.08ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيمحمد بسام عوض طاهر مناع30010030015218458

71.73ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصالفيليبينمحمد سانوسا عكاشه30002280056418459

64.48ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصلبنانيمحمد عبدالقادر ابوتامر30001040141918460

83.46ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيمحمد ناصر محمدعلى الجالد30011020025118463

65.56ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصالواليات المتحدهمحمود احمد   عبدالرحمن شحادة29912050070318464

68.48ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيمحمود رائد محمود عزرون29808220008518465

89.58ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصلبنانيمهدي يوسف حيدر30007200164818466

90.27ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصلبنانيهادي رحاب رضا االمين30005170076518467

74.25ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيهاشم خليل أحمد أبوكبير29904030167518468

68.46ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصفلسطينيوليد احمد صالح السقا29801200084618469

72.53ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنييوسف اياد فارس مسعود جالد30011210092418470

64.89ناجحاألدبيالمشتركة- الشاهين االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنييوسف هاني محمد كتانه30010150036718471

62.76ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصاردنيأحمد بالل صادق الشريده29905230050618491

78.52ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصكويتياحمد جمال عبد هللا الربيع30009160051518496

59.58ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصلبنانياحمد حسين حسن فياض30010060108618497

75.34ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصعراقياحمد ماجد شهاب الراشد30102210115118499

65.93ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصمصرياحمد محمد صابر عبدالعال29808060138718500

65.54ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصمصرياحمد محمد محمود على غالب29611060057118501

72.31ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصمصرياياد ايهاب محمد يحيى30011020045418503

79.52ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصاردنيبدر خميس محمود العفيفي29612090091418504

75.57ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصكويتيحمد محمد عبدالستار بندر29907290051718508

71.93ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصاردنيخالد رائد فتحى سعيد جرار29808160037818510

80.21ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصمصريخالد طارق عبدالعال فهمى عبدالعال30005150049918511

66.65ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصكويتيخالد مشعل ابراهيم الخليل30010080096618513

67.75ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصمصريسيف محمد صابر عبدالعال30003070165418518

65.51ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصاردنيشادي محمد حجو خرما30005130033118519

73.76ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصمصريشريف السيد عبده عرابي30005060047118521

65.74ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصعراقيعبد هللا صباح جباره طاهر30101020146218530

72.84ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصكويتيعبد هللا عبد الجليل ابراهيم المسري30008260072418531

68.72ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعبدهللا هادى فهد محسن30006230085518536

65.96ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصكويتيعبدهللا يوسف يعقوب عياده29806230102218537

74.28ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصلبنانيعلي احمد عبدالكريم البغدادي29708260127118541

67.58ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصكويتيفهد خالد حمد العازمي30009260008218543

84.56ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصكويتيفهد عبد الرحمن فهد الراشد الطرموم30007180103718545

62.74ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصسوريمازن وليد جاد الكريم الشاهين29906110089918546

76.04ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمحمد سعد فرحان هادى30004270134418549

69.86ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصلبنانيمحمد طالل محمد منصور29903140014518550

90.94ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصمصريمحمد طه احمد طه30004250192418551

77.43ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصمصريمحمد عبد الرحمن محمود الجيزاوي30005070102918552



73.11ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصلبنانيمحمد نادر شرف الدين الظريف30012120013418554

92.38ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصمصرييوسف عبد النبى السيد عبد المقصود30011130088718560

79.72ناجحاألدبيالمشتركة- أكاديمية الكويت التعليمية الثانوية للبنين  خاصالتعليم الخاصاردنييوسف محمد غازي الشيخ أحمد30011100025118561

68.28ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيأحمد خليل ابراهيم عوده30101140043918591

69.65ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصريالسيد طلحه محمد الطرابلسى30101100166518593

79.68ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةجابر ناصر رومي عفات98822400037818595

65.89ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصعراقيحسين امير حسين30001010589818597

83.82ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةحسين علي حسن بديوى30003280145618598

65.78ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصعراقيخالد جميل ابراهيم شامى30007060019618599

77.95ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيسالم عبد الناصر مساعد ناصر المال30006180111318601

69.74ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصريعبد الرحمن صالح توفيق مباشر30002280167118603

81.42ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصعراقيعبدالعزيز صباح عبود عوفى30008270017818604

90.37ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصسوريعمر عبد الحكيم محمد رمضان30009260110618607

79.77ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصريعمر محمد طه عبدالحميد30009190176418608

77.01ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيعمر مصطفى عمران محمد مصلح30004220041918609

64.83ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيمحمد برهان محمد عمورى30009020114118610

85.54ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمحمد حسن موسى عبيد30004160173918611

87.26ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصريمحمد عبدالرازق عبدالرازق ابوزيد30101210163318612

87.4ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصسوريمنار مروان مسطو الحلبي30007090151118614

76.02ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصرينور ابراهيم عبدالحميد دعيه30007170147418615

66.64ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةهادي زامل هادى مبارك29901300151118616

78.96ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصرييوسف ابراهيم زغلول مصطفى30007140141218617

75.96ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصفلسطينييوسف اياد نادر موسى30010070169318618

67.83ناجحاألدبيالمشتركة- السيف االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصرييوسف جمال الدين محمد سامى30007060135918619

75.87ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيابراهيم عبد اللطيف ابراهيم الحوطى30006060065118645

68.38ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتياحمد مرزوق سليمان الرشيدى30012230082318646

68.29ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيحمود أحمد فهد النجاده30003310053918651

74.38ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيخالد عبد هللا سويلم الرشيدي30006200127318652

67.37ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيراشد حسين علي العثمان30102110092318655

67.68ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيسالم سعد محمد المطيرى30101060052718656

82.93ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيسليمان أحمد سليمان الهولى30004070056718660

70.37ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيضارى عبد هللا على الوهيب30011050053718661

83.06ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعبد الرحمن حسين جاسم العازمى30012200013418664

75.36ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعبد الرحمن خالد حمد العجمى30103030100618665

72.64ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعبد الرحمن خالد ماجد الحربي30004140119818666

79.64ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعبد العزيز خالد سهل العتيبي30006250098818670

70.63ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعبد العزيز راشد عبد الجبار الشراد30011250115418671

72.6ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعبد هللا حمود عبد هللا الفرحان30003140003618673

74.22ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعبد هللا مبارك خلف الرشيدي30012210019418675

65.82ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعبد الوهاب خالد سلطان السلطان30103110051318677

88.85ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعبدالرحمن جاسم محمد الدخيل30101090041518679

79.32ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعبدهللا طارق احمد الكندري30005190012618684

91.72ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعبدهللا عبدالرحمن على السالحى30004290085318685

71.89ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعلي محمد علي القدفان30010290005518686

70.52ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيمحمد فيصل غزاى العتيبي30011220035118704

78.31ناجحاألدبيالمشتركة- التميز النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيناصر جاسم محمد الدخيل30101090043118710

79.56ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيأحمد سالم أحمد حسن30101200062118741

77.57ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيأحمد نايف راشد المطيرى30101310004218743

70.26ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصريخالد احمد شيخون بدوى30005230069118750

74.28ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيذياب أحمد ذياب الذياب29811290061418753

74.08ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصريزياد محسن احمد عبد الفتاح قشطه30101160198618755

73.56ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعباس جالل عبدالمحسن التحو29902240094418758

66.73ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصسوريعبد هللا محمد سعيد اليتيم29808180151618760

72.81ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيعبدالرازق أحمد عبدالرازق قاسم30008010043518761

72.37ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصريعبدالرحمن محمد حسن عمر29811100162518762

69.02ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعبدهللا ياسر سليمان الحمد30103030067918765

82.02ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعلى هاني حسين عابدين30003300031918768

67.06ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعلي ابراهيم محمد الحمدان30003270122818769

70.44ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعلي عبدالناصر محمد السنان29809270060618772

86.89ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعلي محمد مجيد البقصمي30006200025418773

71.46ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعمر خالد يحيى الصميط30003210099118774

90.41ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيكرم غسان احمد عبدالفتاح30005130081718776

79.24ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصريمحمد احمد مهران طايع احمد29905250179718777

71.9ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصريمحمد رمضان محمد هاشم نجم30007030077518780

67.57ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيمحمد عبدهللا محمد الفيلكاوى30101270078318781

78.78ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصريمحمد على سيد احمد عبدهللا29911070134118783

61.85ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمحمد فيصل نوري الدليمي98821600000618784

65.75ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيمسفر محمد مسفر الحيان29910280086818789

73.15ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيوليد هشام محمد العنبر30008240007918792

74.53ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصرييوسف محمد ابراهيم شعالن30005010179518796

81.98ناجحاألدبيالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصرياحمد هشام احمد عبدالفتاح العوضى30001150182518823

71.87ناجحاألدبيالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةايوب عادل جاسم  فهد30010230190918825

70.56ناجحاألدبيالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصكويتيسالم خالد ناصر الخرينج29912200062218837

73.5ناجحاألدبيالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصكويتيصالح براك ناصر الصليهم الهاجري30010260080218841

70.38ناجحاألدبيالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريعبد الرحمن ابراهيم السيد نصر30002090171618842

80.96ناجحاألدبيالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصسوريعالء احمد مصطفى سليمان29705240153518854

77.72ناجحاألدبيالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعيسي عادل جاسم  فهد30010230191718863

77.96ناجحاألدبيالفجر الجديد االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريمحمد طارق محمد الوردانى ابراهيم30011060106318871

72.17ناجحاألدبيالمشتركة- خليفة الجري النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيصالح أنور صالح السليمان30006220006118918

82.6ناجحاألدبيالمشتركة- خليفة الجري النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيصباح مبارك مالك الصباح30011150029918920

84.64ناجحاألدبيالمشتركة- خليفة الجري النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيطالب عبد هللا فوزان العجمى30102200077218921

78.69ناجحاألدبيالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتياحمد جاسم محمد قمبر30011070122418951

76.54ناجحاألدبيالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةسليمان فالح لفته خيران30005280145318961

80.79ناجحاألدبيالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيسيد حسين مصطفى فاضل على30008190086418962

79.66ناجحاألدبيالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصريعاصم محمد فكرى السيد ابراهيم30006230081218966

82.33ناجحاألدبيالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصسوريعبدالرحمن محمد بشار السيد30101011257418975

73.02ناجحاألدبيالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعبدهللا فرحان نوري مطلق98823700054218979

80.3ناجحاألدبيالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتييوسف بادي ضاحي الفضلي30103050175319001

76.51ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيأحمد محمد حمد الهاجرى30010040013719021

75.85ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصرياسالم عالء الدين محمود محمد29911270162819023

76.94ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعبد الرحمن طعمه مخلط مطرود30008210126319038

78.44ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعبد هللا سالم مبارك الهاجري30012110003719039

71.98ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعبدالرحمن عبد هللا لطيف على30008070130219040

79.55ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيمحمد بدر سعد الهاجري30002060015519049

80.14ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةناصر محمد طخاخ سميان30010050189419055



71.2ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةبدر زماط عياد جفات العنزي98821100016319083

74.16ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصسوريحسام جبير المحمد30101100208619087

73.52ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصالدانماركحسين خليل ريكان محمد30004140141119090

78.88ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةحسين متعب راضي قيطان غالي30003020172119091

71.35ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةخالد مسير جابر حجاز30010220196719095

73.78ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةراشد محمد معيوف هليل98821100027219097

72.41ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةسعد مبارك سعد صبيح30006090079319099

90.88ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريسويفى شعبان سويفى محمد30001250202919101

68.86ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةضاحى بدر ضاحى مرزوق30009120134619102

76.59ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةضارى رشيد جبر لفته موسى30003080158319104

74.12ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةضارى فهد حميد  غالب30002040154319105

71.15ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعبد هللا مهدي سليمان علي بدر98821100017919108

67.68ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعبدالرحمن صالح سعد سالم30101280130619111

73.67ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعبدهللا حماد نومان الشمري29911080163319114

78.22ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعقاب نايف مروي شنان عواد30102250137419117

71.56ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريمحمد السيد عبدالعزيز محمد سعد29906010194519122

71.91ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريمحمد عرفه زاهر احمد عبدالنبى30009060084719124

67.88ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصسوريمحمد نوري العبدالمحمد30001011241419126

66.99ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمساعد فهد مساعد ناصر30012120182319128

79.08ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمشاري شريف جاسم محمد98821100019519129

69.32ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمشعل خضير محمد شنان30008290157819130

72.62ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمنيف فهد محمد الشمري30007010118619131

67.27ناجحاألدبيالجهراء االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةيوسف فرحان ساير محمد علي98812612057219134

76.25ناجحاألدبيالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةجاسم محمد فيصل خلف30010090141719165

73.92ناجحاألدبيالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةحسين ابراهيم نغيمش مناحى30008120182819170

76.87ناجحاألدبيالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةحمد خالد تركى فرحان30103010235719174

71.82ناجحاألدبيالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصسوريربيع احمد عذاب29911050144619177

68.21ناجحاألدبيالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةريكان احمد ريكان خلف30006200234819178

72.25ناجحاألدبيالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصايرانسيد أحمد سيد فرهاد ضياء29906270062619180

71.01ناجحاألدبيالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعبدالرحمن عبد هللا عطشان صقر29907100161619187

74.5ناجحاألدبيالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصسوريعبدالرحمن عزبه العذاب29911240101919188

74.16ناجحاألدبيالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعبدالعزيز عيسى رعيد محمد30011110200419190

83.07ناجحاألدبيالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعلى سعد سليمان ساير30003250130619197

76.6ناجحاألدبيالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمحمد حمد نصيف نجم30003260158519204

78.59ناجحاألدبيالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةياسين احمد ياسين محمد30012280125719211

71.44ناجحاألدبيالمشتركة- جوهرة الصالح االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةيوسف عبد هللا عطشان صقر30007200202619212

75ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصلبنانيآدم ناجى محمد فايز المصرى30007060095419241

80.26ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصعراقيأحمد سلمان احمد احمد30006090108319242

71.93ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريأدهم أيمن محمد نصر منصور30007230054119243

71.48ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصسورياحسان جنيد أحمد المخيبر30006200187119244

87.35ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصرياحمد ابراهيم رفعت احمد العجمي30006130093319245

63.89ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصلبنانياحمد يوسف مصطفى دبوق30001270016419247

89.11ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريادهم محمود فؤاد يوسف30101080157219248

66.06ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصلبنانيتابت محمد ال ثابت30001150215819250

70.87ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريحسام ايمن عدلي قطب30009050115219251

65.94ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريحمزه محمد محمد المشاعلي30011190195719252

77.57ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريخالد عادل فؤاد حسن سالم30103130095319253

72.32ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصسوريخالد عبد كطمير30001010253119254

66.33ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصاردنيسالم مراد احمد محمد30003140043119256

85.66ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصاردنيسيف الدين سمير محمود عوض30009280142319257

77.22ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصاردنيسيف معتصم عدنان ابراهيم الطيباوى30102180024119258

79.09ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصلبنانيصالح محمد خلف30005170139719260

71.05ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصاردنيطارق احمد محمد مباشر29908050052119261

76.4ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصاردنيعبد هللا سعيد محمد غنايم علي غنايم29904290043619262

78.64ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصسوريعبد الملك عبد الرزاق علي قطان30002220125419264

72.89ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريعبدالرحمن حامد السيد عبدالكريم30001120045919265

66.48ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريعبدالرحمن مبروك على30008120175619267

68.03ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصاردنيعبدالرحيم طاهر عبدالرحيم عبداللطيف29812200116119268

83.04ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصسوريعبدالعزيز عبدالرزاق محمد االرغا30011070002919269

86.61ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصكويتيعبدهللا هشام عبدالصمد جمعه الفودري30102020067419270

88.08ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريعصام باسم على عباس30012170187919271

81.88ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصلبنانيعلى جمال المسلم29905220161219272

68.11ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريعلى هشام كامل عبدالاله30012280058819273

64.82ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصسوريعلي حسان محمود دعدوش29911030128419274

79.3ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصاردنيعلي رأفت محمد خليل30007050031219275

76.12ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصسوريعمر خالد محمد صبحه30007260164319276

68.06ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصاردنيعمر محمود غازي السيد29904150001919277

86.25ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريعمر هشام حسن البيلى30101050092119278

82.12ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصاردنيفيصل عايد ابراهيم شعنون30010300002419281

77.8ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريمازن محمد هاشم احمد عزت30009250159419282

85.77ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصسوريمحمد جمعه مصطفى29904160162919283

88.16ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصاردنيمحمد عدنان محمد طه30008100181819285

70.53ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريمحمد محمود مسعود حسين30004020026319286

98.91ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريمحمد مصطفي عبدالسالم كيالني30010120183419287

96.33ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريمحمود احمد محمود محمد احمد عبدهللا30012040198919288

93.25ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصلبنانيمحمود محمد على محمود دقيق30010290113819289

67.94ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصكويتيمشاري عبد العزيز محمد التوره30012050056519291

72.03ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصريمصطفى محمد حمدي عبد الحميد طه29907140130219292

66.1ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصالنيجروليد مراد محمد سعيد عمر29908260142219294

70.67ناجحاألدبيالنجاة االهلية الثانوية للبنينخاصالتعليم الخاصمصرييوسف امين محسن حسين محسن29904290093819295

67.34ناجحاألدبيالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتياحمد عبدالرزاق محمد المانع30008310025419321

74.59ناجحاألدبيالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةسعود خالص نايف الشمرى29904240146919322

94.36ناجحاألدبيالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصسعوديعبدالعزيز سعد قعيمان الظفيرى30006050094119323

69.35ناجحاألدبيالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعمر عقاب حمود المطيرى30010290071719324

79.32ناجحاألدبيالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيمحمد خالد بشيت الخالدى30011080006219325

79.18ناجحاألدبيالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصريمحمود فايز أمين أحمد30004160040219326

68.26ناجحاألدبيالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيمرزوق عيد مرزوق ابوقذيله30010210111419327

67.98ناجحاألدبيالمشتركة- الرفعة النموذجية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتييوسف صبرى صحن الهاجري29908290033419328

78.11ناجحاألدبيالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعبد الرحمن ثنيان حمود الهاجري30103060043619381

70.47ناجحاألدبيالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعبد هللا علي حسن العوض30011110012119386

72.14ناجحاألدبيالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصسعوديعمر جراح عباد الخالدي30003060100419399

72.09ناجحاألدبيالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيفهد مشعل حمد المطيري30009040100419406

82.79ناجحاألدبيالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيمحمد عيد راشد الجميلى30003090090119412

76.69ناجحاألدبيالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيمحمد مشعل حمد المطيري30009040101219413

74.07ناجحاألدبيالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيمشعل سليمان عبيد الهاجري30006020040419416



69.57ناجحاألدبيالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمشعل عبد الناصر ابراهيم عويد30010190122419417

70.3ناجحاألدبيالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمشعل مطرود زعال حسن30010310201219418

69.91ناجحاألدبيالمشتركة- أجيال المستقبل االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةيوسف جاسم فرهود حسين29912170118719422

70.47ناجحاألدبياالمتياز االهلية الثانوية المشتركة للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةأحمد جاسم خلف عداى30008130171419451

72.4ناجحاألدبياالمتياز االهلية الثانوية المشتركة للبنينخاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعبدالعزيز محمد صالح صالح30004290185619475

72.87ناجحاألدبياالمتياز االهلية الثانوية المشتركة للبنينخاصالتعليم الخاصكويتيمحمد ابراهيم صالح الجاسر30003280053319491

71.05ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصلبنانيابراهيم قاسم غدار29901270163919531

65.82ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصلبنانياحمد عبدهللا احمد حلوم29909110005619532

72.76ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنياحمد فيصل فريد جبر30005270107319533

89.09ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنياكرم باسل اكرم االغبر30012070119919536

66.29ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصمصريحسين سامر شوكت جالل عبدالحليم30007280090919538

82.18ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصلبنانيسليمان عبد المطلب يونس سرحال30010060067319540

70.53ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصلبنانيطارق صالح الدين محمد الحاج30012300073419541

73.75ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيطالل محمود عبد الرحمن صالح30010010128419542

65.63ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصسوريعبد الرزاق رشيد المطني30001020015819543

70.14ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصلبنانيعبدالرحمن جهاد المصطفى30001080082319544

79.81ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصسوريعبدهللا هشام عبده غادر30101040038119547

69.73ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيعدنان اميه عبدالرحمن صالح30011100153719548

63.66ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصلبنانيعلى جمال محمود زهير29905290110919549

79.5ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعمر عادل زامل الزامل29811170020719551

83.33ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيعمر عادل محمد المطر30009090030519552

79.34ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيفواز عادل داود الشمري30004260095719553

66.49ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصاردنيمحمد حامد عبدالرحمن صالح30008230119319555

70.07ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصسوريمحمد على محمد قويدر30012290032719557

75.7ناجحاألدبيالمشتركة- القبس االهلية الثانوية للبنين خاصالتعليم الخاصكويتيمحمد علي نايف عشيان30008080054619558

64.66ناجحاألدبيبنين-النخبة النموذجية الثانوية خاصالتعليم الخاصكويتيبدر ناصر طليان بن حديد الراجحي30008240039419582

76.21ناجحاألدبيالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيدانه يوسف يعقوب القبندي29911170010519613

78.26ناجحاألدبيالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصعمانيروان  ربيع  ماجد  الجعفري29902020083419614

85.07ناجحاألدبيالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيفاطمه عبد هللا محمد الهاجرى30012040131319615

79.89ناجحاألدبيالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيفاطمه ناصر عبد هللا الشدوخى30008180026519616

71.46ناجحاألدبيالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمنيره عجب شريان الدوسرى29812130099519621

83.36ناجحاألدبيالمشتركة- المعرفة النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمنيره محمد سعد شايع30004170016319622

67.21ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريآالء أمير احمد طربوش30005020124319651

62.7ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصفلسطينيآيه محمد نيازي درويش عبدالرحيم30006250141119652

85.73ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيأسيل عبد هللا ابراهيم محمود30102020020119653

81.12ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيأسيل ماهر احمد الحارون30010030100819654

95.15ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريأميره هاني ماهر عبدالعزيز30101290043519655

88.97ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانياكرام حسن عفيف خلف30002120008119656

83.23ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريايات حسن الفشتكي29803280170419657

77.21ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانياية وفاء توفيق درويش30012080054119658

98.15ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريايمان عبدالحليم محمود عبدالحليم معلوف30006110165119659

67.63ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيايه عالء الدين جبر احمد حجاج29901010415219660

91.54ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيايه على صبحى ابوالدروز30010050115719661

72.56ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيبتول سمير محمد عبدالخالق29906030068819662

91.54ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيبدور داود عبد الصالحات30101010020719663

91.58ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريبسمة رمضان صبحي سيد احمد كامل30006120017419665

72.31ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريبسمله زين العابدين عوض محمد30003210193519666

71.92ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريبنان خليل عبد اللطيف غويش30002120111319667

83.38ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريتالة اياد حج ابراهيم30003080129219668

94.23ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريتسنيم محمود خلف الحسين30004240130919669

85.87ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيجنى أحمد علي جباره30005270135619670

67.39ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيحنين علي حسين قاسم30102040063319671

81.22ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريدانه اشرف السيد سعد نوير30007080113119672

62.04ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيدانيه عزمى محمود ابو حويل30101250061819673

78.95ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيدعاء نذير نصار30012130031119674

65.49ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيرباب عدنان علي عواضه29808100027619675

91.69ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيرحاب عبدالحي فهمي الخواجا30009200193619676

71.92ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيرزان محسن صالح القتات30012280077219677

76.22ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريرغد محمد رأفت مصطفى االزعط30003010109319678

95.23ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريرندا سامى فؤاد عثمان حسن30103100099319679

88.25ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريروان رأفت جمال قنديل30005260009619680

69.81ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيريم شوقي الغول30007260075519681

88.07ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيريم محمد فهد عبد الرحمن عبد المجيد30010050030619682

66.36ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيزهراء عبدالكريم محمود الصباغ30003240085519683

96.07ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيزينب حسن محسن ارزونى30011080070819684

67.92ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيزينب حسين محمد سالمه30006240046919685

78.47ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريزينب محمد خلف الحسين30002140029419686

78.9ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريزينه السيدمحمد الحسينى محمد احمد29905230090119687

93.16ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصعراقيزينه عصام عبدالمجيد خالد30001010861819688

84.13ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيسارة خالد محمد  البلشة30004050064519689

75.88ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيساره ناصر محمود عبد الرحمن29906180070519690

67.17ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريسلمى غريب صابر صبره مرزوق29811040153919691

92ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريسندس ابراهيم محمد قرعاني30005010074119692

84.57ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصفلسطينيسها مجدى دياب العمصى30012200049219693

77.68ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريشروق طارق الطاهر محمد30002150174919694

84.66ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريشروق يوسف الزعبي30001110177619695

91.55ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصكويتيشهد طارق محمد المطوع30010020099519696

89.08ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيشهد محمد حسين عبدالعزيز30102120011519697

87.1ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيشهد مناف سعد الدين االنصاري30101100042719698

78.88ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيضحى حسام محمد حسين احمد30007060055919699

83.99ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيعبير مصطفى ديب30012140137419700

77.01ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريعهد هشام عبده غادر30101040037319701

92.48ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيغدير علي محمود عريقات30006060005319702

76.06ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيغدير محمد حسن كركى30103110113719703

96.77ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيفاطمة حسين أحمد حرز30006130029819704

85.89ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيفاطمه حسين على غريب30012080096319705

74.5ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيفاطمه خالد احمد عبد الواحد30004020070619706

81.27ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصباكستانفاطمه طارق خير الدين خان30010150058619707

73.73ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيفاطمه عبدالكريم محمود الصباغ29809250129519708

94.26ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيفجر احمد يحيى المصرى30004230032119709

74.37ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيفرح سمير فيصل ابو السعود30101280158419710

72.39ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريكرستينا ميالد اسبر عبود30101240060919711

86.32ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيكرن سهيل حسن القاعوري30011210108919712

77.49ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريلجين سهيل عبدالقادر قنباز30005300090619713

92.25ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيلين فادى خليل االحمد30003210195119714



73.9ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيلينا ايمن محمود يوسف داوود30008310095919715

75.77ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيمايا بسام شوكت ابوحجله30009030172419716

68.61ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريمريم شكري الرفاعي30001010595119718

92.79ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصفلسطينيمريم محمد بليبل30010240065919719

94.18ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيمالك احمد اسماعيل حميد30007090111619720

92.11ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيمنار حسام محمود عواضه30011250047719721

71.14ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريمنه عبده احمد كيره29806060200819722

72.69ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريمونيكا مجدى جرجس يوسف29812020180519723

89.26ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريناهد عصام جاد محمد30004190031719724

72.51ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسورينعمه سمير عبدالرحمن الرفاعى29911230114919725

84.97ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسورينوال محمد الموشلى30006240074119726

86.34ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنينور احمد عبدهللا احمد30005090082919727

66.94ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسورينور محمود خالد الموسى29912280042719729

93.3ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصرينوران ضياء السيد احمد30010160171519730

95.53ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيهبة عامر احمد مشموشى30005110101719731

84.77ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيهديل بدر نعمه عيسي30005230104519732

89.98ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيهنا حسام احمد راجح30010230139419733

97.07ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريهناء كمال كامل موسى30005310088619734

82.49ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريياسمين شريف محمد ابراهيم30001270183719735

84.1ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصايرانياسمين كاظم البوغيش30103150010319736

83.59ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصفلسطينيياسمين محمد شفيق محمد أبو حبيب30004210036219737

97.76ناجحاألدبيالجيل الجديد االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصرييمن الرحمن محمد منير أحمد  عثمان30012250038219738

81.8ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصرياميره رمضان محمود يونس30010110116319761

64.55ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيانوار محمد ابراهيم ابوعيده30005280035419762

91.56ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريبسمه حسن عبدالرحيم القصراوى30006240052219763

86.32ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريحبيبه عمرو صالح الدين احمد آدم30007040130619764

99.61ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريحنان ابراهيم محمد محمد مدره30003130038519765

94.7ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريحياه باسم محفوض30008310009419766

90.5ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريخديجه طارق ابراهيم محمد30011010002319767

93.58ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكندارتاج عادل الحفناوي30102100159719768

86.55ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصالفيليبينرقيه ديلوس سانتوس السعدي30010220138519769

93.25ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيرهف مجدي مسعود عمر30012280070519770

94.37ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانيزينب علي محمود اسماعيل29908100002719771

97.42ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريزينه محمد محمد طه دعدوش30101150146719772

73.5ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةساره عايض جوده ملوح30004090160919773

96.69ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريساره هيثم مغربل30010290101519774

96.05ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيسجى طالب مسلم بريجيه30011130048119775

85.92ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريسلمى مصطفى حسن محمد السقا30008010063819776

95.86ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريشروق ادهم محمود الدسوقي30012090015519777

77.11ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريشروق اشرف حسني محمود خليل30009160116319778

83.69ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيشروق نظام أمين حسن29907230033519779

90.44ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريعائشه مهدى عبد الستار ابو السعود30011130091619780

95.62ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصالمانياغاده رباح30003270157819781

91.12ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريلبنى عبدالرحمن محمد سيد30008210089319782

95.98ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيلينه عاطف محمد سالمه30006290029519783

69.71ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصفلسطينيمرح حسام احمد الحمالوى29912020141219784

75.38ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريمفيده محمد حسام محمد عفيف بسمار30007280003619785

97.45ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريملك سمير سعيد الدفراوى30011210181219786

84.3ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريمنال فيصل هالل العلى29902230098619787

89.07ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريمنه هللا عماد سعيد عبدالباسط30006150181519788

85.8ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريمها ماجد محمد الشحات30010010152419789

78.29ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريوئام يونس الحاج29908240119919790

90.57ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصعراقيورد وليد عبدالمجيد عبدالحميد مصبح30009090069819791

80.91ناجحاألدبيالمشتركة- النجاة االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسورييارا خير الدين شحاده عللوه30012070012919792

82.56ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةآمنه احمد عبد هللا جابر30010300159619821

89.82ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصعراقيابرار اياد جبار الحسن30008060104519822

76.75ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصرياالء مصطفى محمد لبيب محمد30001170122919823

77.15ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصفلسطينيامل احمد رجب الصفدى30101260020519824

84.55ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةانوار احمد محسن مطلق98822400010819825

85.73ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريتغريد عبد الخالق بدران عبدالخالق المرسى30011080083919826

63ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيجمانه نزيه فارس هندي30002250042219827

82.7ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريدعاء ياسر الجاموس29908110146919828

88.63ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيرانيا نياز محمد اسماعيل30004160052519829

80.34ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريروان السيد توفيق محمد سالم30101130099919830

82.02ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيريم طالل عادل خليل الدسوقى30102260022519831

93.39ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةزينب محمد حسن على30008040159619832

83.08ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريسالم بسام وليد السعدى30011180146219833

67.18ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيسلمي سامي قاسم الحسن30001150031219834

69.07ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريسوزان هنداوي الشاهر30012100198719835

78.71ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشريفه حميد عبد هللا حسين30011100162519836

71.89ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيشهد عصام ابراهيم الجوده30007170171419837

77.72ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشهد فوزى خليف ماجد29903300154319838

82.35ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيشيخه عبد القادر سالم عيسى30011290096419839

95.75ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريضحى مصطفى محمد بدر30002190022119840

96.55ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةطيف زيد خلف عيسى30010030183319841

92.08ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريعزة أحمد عبدالرازق أحمد سعيد30003210117719842

97.84ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريعهد على محمد عسكر30102160090119843

79.23ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةغدير عويد ياسر لطيف30012100155719844

76.25ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةفاطمة محمد موسى عنتيت30006120147619845

86.78ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريفاطمه حسين خضر الصليبى30002150032419846

80.92ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريفيء محمد هتلر الحسين30005240152119848

84.13ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيمرح نائل محمد عوده30103080088419849

74.91ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريمروه خالد فهيد تركى29901300115919850

78.07ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيمريم طالل عادل الدسوقي29907190028319851

82.47ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيمريم عماد عدنان ملحم30009290097419852

68.11ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمريم محمد حسين على29701230151319853

86.92ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريميرنا مجدي عطيه حسن30011170085619854

89.49ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصرينورهان ماهر وهبه30006010191619855

89.06ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريهاجر علوى عادل على30102130130319856

83.88ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصفلسطينيهبه ابراهيم خليل عبدهللا سلوت30006100086919857

85.26ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريهبه عادل محمد ابوالعنين30012220121919858

80.9ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصعراقيهبه علي شهيب احمد29801010683119859

91.46ناجحاألدبيالمشتركة- السفر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسورييسرى منصور حسين منيزل30101040109319860

73.65ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريآالء أشرف محمود أبوزيد30101170056219881

86.33ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريآالء ايمن فوزي محمد30103080080919882



90.08ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريآالء حسين محمد العنزي30011180044319883

70.81ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيأريج وليد عبدالرحمن عثمان عبدالفتاح29906290113719884

77.25ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةأزهار كامل عناد على29911020165419885

78.33ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريأميه محمد احمد معمار29904040131819886

86.19ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريأن محمود الطبيشي30011280141319887

91.23ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيأنوار نادر راشد حسان30103300106819888

80.98ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصرياسراء محمد توفيق الكفافي29911060163119889

76.28ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريايمان احمد محمد هنانو ياسوف29905310064519890

86.15ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةايه سعيد حمود بادى30012020193619892

83.26ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريبانسيه محمد فتحي محمود محمود الخليجي30010150158919893

91.87ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريبدريه السويفي محمد السويفي خليل30011200146719894

92.15ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريجالن جهاد صالحي30007040188319895

77.7ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيحنين صالح محمد الفودرى30101190014219897

89.42ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريحنين نزار زيد زيدان30011070110119898

82.07ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيدانا ابراهيم فاروق راتب30012150163119899

81.42ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيرانيا ايمن يوسف حسين30009270169219901

75.93ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريرنا ضياء فتحى على احمد30101010541119902

89.6ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةزينب عبد هللا حسين شايع30009020201319903

89.34ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريساندي محمد ابوالمكارم علي30009220123319904

95.25ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيسلمى خليل عارف حسين30008250055519905

86.38ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريسمر عالء محمد عبدهللا عبدالحميد30006140144319906

95.43ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريسهيله مجدي أحمد شما30102160108219908

73.12ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيشروق سرور محمد العنزى29812260074619909

79.38ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشروق عمير عطيه قاطع30101110155119910

87.86ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةصفيه كاظم زبون عيد30009020151219911

92.87ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريصفيه معتز أمين مصطفى30010060154519912

92.64ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيعائشه محمد عبد هللا العاتى30010140072919913

75.47ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةغاده عدنان محسن عجيل30005120114919914

69.58ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةغدير سعود عواد مهلهل30005020178819915

76.2ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصايرانفاطمه كريم اميري طاها30007010115119916

71.78ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةفجر عمير عطيه قاطع30101110154319917

74.89ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيفرح عادل غالب الميموني30102140089719918

93.33ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريلبنى هشام امين عليوه30008220193419919

76.63ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيلولوه خالد خلف علي خلف29907220053719920

92.57ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريمريم اشرف حامد عبد الجليل منصور30009040007919921

69.27ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيمريم عفيف فايز تيم عبدالقادر29912190094419922

87.63ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريمعالي عبد الرحمن الخليفه30009030079919923

84.11ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمنار جاسم عبد العزيز الدوب30101090009519926

71.8ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسعوديمها حمود نايف العتيبي29702170104119927

70.83ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريميرنا عبدالعاطي السيد القدري29909290195519928

72.57ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتينادره محمد جاسم جمعه29907060072119929

93.83ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصرينادية سيد سيد احمد حسب النبى30011130069219930

79.03ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريندى عالء الدين احمد امبابي30008210164219931

99.65ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصرينور احمد بشير29908110147719932

83.2ناجحاألدبيالمشتركة- الكويت االهلية الحديثة الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيهبه عبدالرحمن محمد الخطيب30102050092519933

82.69ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصارتيرياأبرار عبد هللا محمد الظفيرى29802120132419961

74.21ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيأرزاق فهد هاضل الجالوى30012110088919962

69.41ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيالعنود سعود نادر العجمي29911080212619967

81.95ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيايمان عدنان عبد اللطيف الضفيري29901310012219968

74.19ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريتغريد احمد الياسين30101140171419970

72.72ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيحصه عايد شمروخ العازمي30001160144719971

66.86ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيخلود سلطان سعود الجبري30011040106119975

90.19ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيرزان شهاب عبد اللطيف الخراز30103100050419978

85.66ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةرقيه سالم نعيم خلوف30004080122919980

84.29ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةروان بدر عبيد السويد30002090204919981

68.02ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةزهراء عبد العزيز عيد علي98826000103019985

73.17ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصالدومينيكانزهراء فالح هادى فارس30011220093319986

75.63ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةزينب مزهر سالم30002250185519987

83.37ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةسارة نعيم عبيد براك30009060198919989

69.88ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريساره شريف فتحي محمد30008050118319990

66.53ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيساره مستور على الفى29609100068419992

85.73ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيسعاد سعيد سعد القحطاني30005250067719993

79.16ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيسلمى احمد مناور العازمي29810240108819994

96.86ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشهد فيصل عطيه سرحان30006240169920002

71.86ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيشيخه شمالن حمد المطيري30004280068420005

80.13ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشيماء رمضان رشاد كزار29910200144120007

92.21ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعزيزة شديد عبيد براك30101090210320013

74.38ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةغدير مرعى طعمه جديع29912260148720016

86.39ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةفاطمة احمد سعدون98825900206520017

76.27ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةفاطمة مزهر سالم لفته30002250184720020

66.59ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيفاطمه سلطان سعود الجبري30011040105320021

77.85ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيفاطمه محمد حبيب سوزعلي30011060119420025

78.47ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريمريم محمد الخالوي30009090039920028

71.15ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمعالي فرحان غانم حبيب حبيب30101300241820029

72.77ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتينوره طالل هاضل الجالوي30009060057220038

89.21ناجحاألدبيالمشتركة- الجابر االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةهيفاء محمد عبيد صلبى30006210195220046

73.82ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةآمنه عبد هللا جابر غنام29905290150420071

88.95ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةآيه حمد غضبان شاهر30003210144120072

83.51ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةأميره حمد خضر العنزى30009120192820073

72.73ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريأميره كرم الدايم عبد الحميد29909030182520074

74.37ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةافراح سعد دحام حواس الشمري98826000094420076

70.05ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةبتول حسين عيد نعمه30101011147520080

79.12ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةبتول فهد صليبي هالل حبيب30012010183920082

74.74ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةتركيا مانع عقل على30101090214620083

67.87ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةحنان حمد عبدهللا جراد30012110172620086

87.55ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصايرانحوراء حميد حسين دريائى بوشهرى30008100039920087

89.06ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةحوراء خضير شويل ناصر30009120143420088

93.36ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريدينا محمود خيال30009270219320093

75.24ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريريم على خلف30012310079420098

71.3ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةزهراء مهدى صالح الخالدى30012030142720099

89.42ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةزينب أحمد شعيب عبيد30004280135320100

70.83ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةسعاد فالح خليف العنزى30004190185420111

79.87ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشمايل حمود محسن مطر29809140215620113

73.97ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشهد عبدالغني شهيل29907150171720114

81.39ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريشوق على محيمد30011070148620116



69.26ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشيماء جديع نعمه جيدع30008270127720117

67.69ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيطيف سليمان فرحان الخالدي29904020086620119

68.46ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعائشة سمير كويدر مسير العنزي98826000084420124

75.47ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعائشة فرحان دعيج الشمرى30009250197320125

87.21ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةغاليه رجا غالي بطي30012250140620130

88.45ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةغدير احمد سحيب فهد30101150202120131

82.43ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريفاطمه جمعان عبدالمحسن عواد30012040159120133

84.85ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةفاطمه عارف عبد اللطيف عواد29905070094420135

66.66ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةفاطمه موتان عبد هللا دايل30010010282620136

84.52ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمريم خالد محمد مرزوق فاضل30009010218620139

78.64ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمريم سالم مهوس حليوس ذياب30012310152720140

68.01ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمريم ماطر حسن ربح30003050171620141

83ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمريم محمد عبد الكريم عماش30012040194620143

96.46ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيندى رمزى مطيع تيم30011300099220149

80.17ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةهاجر عبدالرحمن موسى عبيد الشمري30004190189720154

83.3ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريهديل محمود عبود الخليفه30101050103520155

68.92ناجحاألدبيالمشتركة- الهدي االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةهند غانم صالح صفوق30004210130620156

88.34ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةأسماء زيد عبد هللا دايخ30011230118720181

96.61ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصرياسراء خالد عبدالرؤف رزق30004010212920184

87.9ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريانفال مطلب محمد العلى30005020086520186

78.56ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةايمان سعد جابر جديع30006180132420187

75.29ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريايه شعبان نبيه محمد30008250153120188

88.7ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةبتول جاسر عبد فوزان30011110174920189

72.52ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةخديجه احمد جوده مقطوف30011110158920190

97.8ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريخلود حسين محمود عباس محمد30011130036920191

69.67ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةخلود غالب على  الفضلي30004200204120192

73.94ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصايراندانه جاسم تقدم30001120144320193

71.9ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةرهف ضيف هللا سرحان خلف29909150150320194

93.92ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريروان رفعت محمد الجمال30011180074220195

89.98ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريريان مصطفى اسماعيل زين العابدين30005120070120196

75.99ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةريم احمد مجبل شريف30002080173120197

70.64ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةريما ارشيد ثامر ارشيد30006040164420198

76.49ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةزينب حبيب حسن جابر30102130208220199

71.06ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةزينب فيصل هندى ماجد30002090205720200

88.83ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةسارة مساعد نعمان محسن30102070181520201

89.03ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريساره اسامه عبدالمنعم مصطفى30007280123120202

97.34ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريسلمى عبدهللا عبدالفتاح اسماعيل30003100162520203

90.9ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريسمر عادل عبد هللا طلبه سليمان30103130108320204

60.42ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصايرانسناء عبدالعزيز تقدم29905010238920205

74.96ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشيماء ضيف هللا بدن ندى30005060116720208

83.44ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصبنجالديشصائمه محمد عبدهللا الهارون29909030170220209

89.83ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريصافيناز على محمد على عبدالجواد30102180078620210

87.38ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريصفا جمال الحريري29901060176520211

75.82ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريطيف فالح الشويش30008050090620212

80.21ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريعائشه عبد هللا احمد29912300102920213

80.15ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيعذاري ذياب محمد فرعوني30004080013820214

92.28ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريعنود أدهم عيسى العياش30004140020820215

91.7ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةغدير غازى راشد30012010135320216

96.73ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريغزل نضال عزام30005210177220217

72.81ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةفاطمه ابراهيم غانم سماح30012310103320218

87.64ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةفاطمه عايد مبارك عوض30003230160320219

89.55ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةفاطمه قبالن جابر سلمان30009040202320221

96.55ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيفرح ماجد عبدالكريم الفار30004280099120222

74.65ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةكوثر سعد فرحان ضيف30003050155620223

81.56ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيليلى فؤاد حماد عطعوط برغوثي30001140140220224

81.93ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمريم احمد سمير صياح30009160225420225

85.17ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيمريم فريد عبد الرحيم سالمه30006290134320226

72.74ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريندى عذاب اللطيف30001060162120227

69.39ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةنوال سلمان صهيود رميح محمد98817100010520228

91.58ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصرينورهان األلفى عبد العليم األلفى30102200152120229

95.56ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصرينيرة محمود سليم محمود30002050170420230

86.29ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةهاجر عواد صباح  غليون30003220168820231

69.41ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانيهديل عفيف خليل رحمه30005050102720232

82.58ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريهديل مجيد بستان خلف29910120148420234

85.82ناجحاألدبيالمشتركة- الفحيحيل الوطنية االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيياره معين محمد صدقه30004200175120235

81.64ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةأسماء احمد رخيص ظاهر30010140133420261

60.84ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةأسيل اسود على عبد هللا30010170141720262

69.27ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةاسراء غانم فرج عثمان30010300155320263

96.58ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصرياسراء محمد السيد نجم السيد30007010222620264

79.33ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةاصايل احمد سالم حسن30009200149320266

67.9ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةالعنود حميد سالم حسن30009040143420267

71.25ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةالمها حمود عزيز تركى30004080123720268

73.52ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيالهنوف صباح خلف الشمري30004050124220269

84.01ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصعراقياليازي قيس جذع السعدون29712190144620270

73.64ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةامنه عبد الرحمن ناهي عبيد29909180200720271

78.44ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةاوراد جابر زبار الشمري30011220192820272

76.46ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريبراءه بالل محمد خليل30009120077320273

72.3ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريبشاير جبير النجم30001130130520274

78.64ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةبشاير عواد صا لح هزاع30005180160320275

81.61ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةجنان خلف محمد شاهد30012190175820277

62.24ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةحصه جواد كاظم سلمان29905110204920278

73.66ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةحنين ابراهيم عقال ثجيل الشمري30006130186420279

75.91ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةحوراء صاحب ضيدان جهيران30002190195320280

72.01ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةخلود احمد مثنى الشمري30003300176820282

73.5ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةدانه شمخى جابر محمد30011130142520283

92.35ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةدانه عواد مبارك ثويبت98827100048020284

94.84ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريروان طارق نوير30004160089120285

79.06ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةروان يوسف عقله طالل30007230203720286

70.42ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريريم جوده رحيل30009060121720287

69.18ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةريم صالح كنش فهد30103020115220288

91.48ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريريناد احمد محمد المنشد30001100220920290

77.23ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةزينب عبد هللا سرحان بدر30005140184520291

66.79ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةسارة راشد خلف راشد سليمان98827100047920292

64.66ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةساره عبد هللا علي بندر30103070177120293

70.43ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةساره ياسر نايف عفات98827100008220294



76.3ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيشروق ناصر عبدهللا العنزي30001010520620295

77.6ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريشفاء احمد الخلف30001011034720296

94.33ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشوق عجيل هجهوج العنزي30102210178420298

70.38ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشوق مناور تركى شنيتر29911010136220299

84.27ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشوق ناصر مرزوق حسين30102080105820300

80.44ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشيخه خلف حسين حسين30004230059120301

82.28ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشيخه سعد صالح شاهر30010050086720302

73.05ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريشيماء محمود الخلف30102030076320303

68.23ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةصيته مضحي عيد مزعل مخيلف29905250196520304

69.6ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعهد ركاد محمد شبيب30009110134520306

75.69ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةعهد فهد حاوى موحان30005030136720307

76.66ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريعواطف عبد هللا حسين المحمد30102120001920308

76ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةفاطمه   محمد عطية فرحان فنيطل30007070167520310

74.95ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسعوديفايزه جابر عجيل نغماش30012290134620311

68ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةفجر هادي هاتو فالح30003200223220312

86.8ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةكوثر فهد نوار جابر30012230194920313

72.63ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةليلى حماد مزهر حماد30008040136920315

87.01ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمثايل احمد ضيف قبيل30101220124720316

85.93ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمروه رياض ماجد محمد30006270150120317

71.54ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمريم جمعه خلف جاسم محمد98827100047420318

67.74ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمريم حمد هللا زبن جراح30011140130320319

80.11ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمريم راضى صليبى سليمان30007120172820320

71.76ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمضاوى شنيف عبد هللا شنان30008270172820321

66.94ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمالك كامل ساكت قطران98827100045420322

63.43ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمنار الفى صالح عيسى30005180107220323

73.5ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريمنه هللا أيمن السيد زيدان30004030184920325

85.33ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمنى صالح عطشان ساير30007110122520326

79.25ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمنى موحان شامان العنزى30005020165720327

68.09ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسعوديمها محمد جابر الشمرى29905280125520329

73.27ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصعراقيمها مطر فهد الزبيدي30001010747120330

81.5ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمها يوسف طويرش محمد30008020166620331

80.61ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةنوال فهد جواد الظفيري30012050183220335

89.88ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةنور مبارك عوده الشمرى30009180216820336

81.99ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةنوف ناصر عيد شديد30012070131620337

73.65ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسورينيرمين ابراهيم السعدي30003030172220338

73.67ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةهاجر ساكت وكر الظفيرى30008190116220339

80.02ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةهاجر منيف حجى العنزى30009080144620340

66.45ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةهبه غالب عبد الكريم راشد30010090140920341

71.24ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةهديل ابراهيم خالد ضاحى29912240152220342

89.96ناجحاألدبيالمشتركة- الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةهديه مزيد ساير فزع30005230170720344

90.61ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريآالء هشام فكرى محمود30003030133520371

73.41ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريآمنه خالد حسن رمضان30012080109320372

85.09ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيآيه عبدالمجيد حسن العيد30102150044120373

66.5ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصفلسطينيأسماء أسامه جياد بركه29610020140320374

73.31ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيأمل جمال حمد30007280080220375

63.26ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريأمل عبدالقادر محمد االعرج29810090090820376

73.51ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريانوار موسى ارشيد30005200192320377

82.77ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريايمان محمد المتولى محمد30004160024220378

76.48ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيايه يوسف احمد حمدان30001060199820379

65.16ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيبشاير خالد مصطفى الجعفرى29808280143820380

72.2ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريتسنيم محمد صالح عدنان30112160125820381

60.99ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيتمارا مصطفى عبدهللا مصطفى حرباوى30012190029620383

77.66ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصفلسطينيدانه لطفى منير عجور30007300122820385

84.39ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصلبنانيديانا جمال احمد سنجر29707300088820386

70.22ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيديما بالل محمد تيسير عبد الفتاح30006240174420387

95.59ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريدينا سامي حسن المصري30005190070820388

81.45ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيرؤى منذر ابراهيم العتيلى30004190172320389

80.45ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيرانيا مروان شوكت عليان30007030065220391

85.11ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيرزان اياد محمود ابو شنب30007050218220392

70.7ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيرغد حافظ فايز الشاويش30007250057820393

70.65ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريرغد رياض العودات30101040197420394

79.45ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيرغد محمد حسن نمر ابو ذان30008300058720395

69.91ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريروان تيسير محمود الرفاعى30101010455820396

91.8ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيزينب وليد محمد غنايم30011010183520397

70.59ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريسلمى سعد علي عبدهللا29810140180120399

75.74ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريسيبال سمير المصرى29902200199420400

68.89ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريشوق ابراهيم على ابراهيم29910110082720401

88.51ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيشيماء خضر عبدهللا دنون29907130119220402

62.61ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصعراقيفجر حميد فاضل الدوسرى30002190081120404

75.04ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيفرح طارق غازي سعدون30103090107920405

67.22ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصالفيليبينفردوس جوبيل الحلوانى30003130096720406

88.32ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريفوزيه السيد محمد فوزي سليمان30007310005820407

81.7ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريفي ماهر شفيق محمود30008200110720408

72.61ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصسوريقمر محمد نعمان علبى30003250191220409

88.66ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيكوثر هانى سمير ابوعافيه30007230026920410

61.85ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصافغانستانمنى احمد شاه محمد شاه29912140011420411

83.73ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريميار محمد السيد عيسى النشار30009170186920412

85.01ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريهاميس خليل رشاد على30005120137620415

95.81ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصمصريهنا محمد عبدالهادى عبداللطيف30008030075220416

74.01ناجحاألدبيالمشتركة- التوحيد االسالمية االهلية الثانوية للبناتخاصالتعليم الخاصاردنيياسمين عبدالعزيز احمد منصور30012110141920417

78.66ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيأسماء بدر محمد العازمي29910120122220441

85.59ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيآالء حمود مناحى الدماك29912140095820442

81.72ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيأسرار سالمة علي الحربي29911150069920445

74.99ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيأسماء حماد غنام العجمي29806010059320446

73.07ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيأسماء عبيد حمد الهاجري29906040045120447

80.2ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيأسماء غازى شويش اللميع30012060009920448

86.44ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيأسيل ناصر فهد العتيبى29808020065520449

70ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيأفراح جبر سعيد الديحانى29905180038120450

80.24ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيأمانى جاسم منصور العازمى30011180014420451

72.57ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيأمل عبد هللا حزام القحطانى30007020002920452

83.77ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيأميره يوسف سعدون العازمى30008010028320454

76.84ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيأمينه يعقوب سبت السبت30101210147320457

79.22ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيأنفال عبد هللا ذياب العنزى30003210150520458

73.51ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيأنوار سالم فالح العازمى29906200068920459

81.99ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتياسراء وائل فيصل قمبر30008130046320461



82.67ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتياسماء فالح سالم العازمى30001140033820462

77.56ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيالبندرى محمد عبد هللا القحطانى29707030094920463

76.78ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيالجازى مانع عساف الدوسرى29803020092120464

78.17ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيالجازى محمد على الهاجرى30009270090520465

82.53ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصرياميره وائل سماحه الديسطي30009260174720467

74.78ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيانفال فالح محمد العازمى30101090021220468

80.85ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيبدور حمود محمد العازمى29810190037920475

85.46ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيبلقيس عيد مجبل خلف30101020098820476

84.37ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيجواهر حضرم شلهوب بن حضرم30010280012620477

77.63ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيحمده دعيج خليفه بن صويلح العازمي30001040005320479

79.68ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةحمده سمير طوفان عطشان30009240170220480

77.96ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيحنان عايد سالم العازمى30001190039120482

78.74ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيحوراء حسن عباس على29908220119720484

70.75ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيخديجه محمد سعيد العازمى29906200107520485

80.67ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيخديجه مرزوق مبارك العازمي30006130045820486

81.82ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريدارين قاسم الجاموس29905270200320487

81.99ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيدانه سامت محسن العازمي30007290137120488

74.4ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيدانه عبد هللا ابراهيم احمد30102240026620490

76.36ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيدانه محمد عبدالعزيز الهران30008310077220491

79.83ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيدانه ناجي سعد الميلس29908210051320492

80.83ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيدانه ناصر راشد االصابعه30006200017420493

72.3ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيدانه ناصر محمد الشريم العازمي30004060029120495

84.86ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيدالل سالم حمود العميره30101140117520497

80.24ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيدالل فايز مطلق العازمى30005080026220498

88.09ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيدالل مشاري راشد الجويسرى30004180066620500

86.77ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيديمه حمود شافي العجمي30101300060720504

72.21ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيديمه عايض شبيب العجمى30002030108320505

72.33ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيديمه عيد خليفه العازمى29901160088720506

90.26ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيديمه محمد على السليمان30012310051620507

88.2ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيرتاج مشعل منيخر العازمى30103020033620508

73.87ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيرزان محمد صالح الشرهان30006180018820509

85.69ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيرغد حمود مفلح العازمى30005110049520510

85.51ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيرغد ناصر طليحان المطيرى30003220139720511

79.7ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيرهف بدر عبيد الصويلح29912210062320513

75.08ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيرهف حسين فالح الشبعان29705250137620514

78.12ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيرهف سالم رجعان العازمى30005260086220515

78.44ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيرهف محمود مسعود مصطفى30008170070720516

77.11ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيرهف مطلق محمد العازمي29908050076720518

82.87ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيرهف نايف سالم الحماد30006130042320519

77.88ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيروان مهدى سالم العازمى30101190022220522

79.19ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيروان نادر مسلم العازمى30010030004820523

87.88ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيريانه محمد خليفه مبارك30003220009520524

79.21ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيريم حسين عوض العازمى29901170094120525

74.53ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريريهام عصام محمد منصور30101240075620527

81.95ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيساره أحمد محمد الجميعه30102160051420529

74.54ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيساره احمد مبارك العازمى29906290050520530

69.36ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةساره حسين مهلهل ليلو30005110168220531

76.3ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيساره خالد سعد العازمى30007050105920532

83.56ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيساره فؤاد محمود عبد العظيم30102170108320535

85.57ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيساره مشارى نافل الحضيرى30012100121520537

72.83ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيسلمى سالم اسحيم الميع30101200090420540

73.04ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيسلمى فهاد سالم الدوسرى29802280050520541

75.23ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيسلوى ماجد بندر المطيرى29911160062220542

74.79ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيشهد جاسر محمد الونده29707260108320544

73.14ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيشوق زيد سالم العازمى29807160048920548

82.55ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيشوق ماجد خليفه مبارك30101140090620549

75.11ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيشيخه راشد عويضه العجمي29911100071520551

70.3ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيشيماء احمد محمد اللميع العازمي30003230057120552

72.93ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيصيته محمد عبد هللا الهاجرى30007070042920554

79.24ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيضحى هايف مبارك العتيبى29707290132620555

76.24ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيطيف على عبد الهادى العازمى30101010119720557

75.38ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيطيف الفي شخير العازمي30006030052820558

76.82ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيعائشه ناصر جمعان العازمي29912170034420560

81.23ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيعاليه صالح راشد الونده30101120024220561

78.47ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيغاليه عبد هللا فهيد العجمى30101220047120562

70.57ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيغدير شافى منصور العجمى30012140056620564

89.87ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيغزالن محمد راشد العازمى30101170050320565

82.88ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيفاطمه جاسم محمد الكعبي29812280122220566

77.86ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيفاطمه صالح راشد الونده30102070032920567

74.65ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيفاطمه محمد رفاعي العازمي30101260100520570

92.3ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيفاطمه محمد ناصر المدعج30005310039220571

81.9ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيفرح خالد محمد الجاسم30006110029620574

79.32ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيفرح سامى رجعان الجويسرى30103080084120575

79.96ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيفرح عبد هللا خضير االصفر30101110069820576

76.04ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيفضيله فهاد نهار العجمي29908300107420579

71.54ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيفوز راشد فهد العازمي30010260039420580

75.39ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيفي سعود طلق العازمى30101160132920581

80.98ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيليلى بدر نايف الكحالوى30003250115420585

82.6ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيليليه مهدى السهدى العازمى30102030110920586

78.96ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمراحب ناصر راشد العازمي30008280074220588

76.45ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمرام احمد فارس العازمى30101020131520589

75.14ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمرام منصور حسن العجمى30102050032720592

81.01ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمروه جمال حزام العتيبي30012220072620594

76.2ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمريم عايض ناصر العازمى30007090006820596

78.92ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمريم ناصر سعد فريج29707230014120597

73.47ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمضاوى احمد حسن محمد30103010040720600

75.34ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمالك مبارك جمعان الونده30010050106920602

87.2ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمالك مشعل فهيد العجمى29706250028920603

74.51ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمنار سعد محمد الروق30003230018420604

77.32ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمنال بدر مرزوق دغام العازمى29708090036620605

81.85ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمنال عيد تركي المطيري30005130052620607

75.13ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمنيره رصد فهد العجمى29904290036420609

83.77ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمنيره سعود عبيد العازمي30005140040420610

81.05ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمنيره مشعل جابر الهاجرى30006080128520611

77.08ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمنيره ناصر جريس العازمى30101050046220612



78.06ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمها راضى حمود العازمى30003070105620614

80.02ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيمها محمد قبالن العازمي29809200072220615

90.24ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريندى محمود سيد خليل محمد30008110045320619

80.88ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصالواليات المتحدهنور قايدى30103010135420620

81.94ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتينوره بدر فالح العازمى30103070118120624

80.22ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتينوره جالل سعد السهلى30011090041820625

76.46ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتينوره حمود حزمى السهلى29902150113720626

76.79ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتينوره حمود مناور الحجيالن30103110005420627

70.25ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتينوره مساعد سعود العازمى29910290066620629

75.13ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتينوره نواف مشبب السهلى30003220063420630

75.39ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتينوره يوسف مسلم العازمي30009140083920632

81.74ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتينوف عيد مطر الكريبانى30008140047220633

76.32ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيهاجر صالح عايد االزمع30006300026420634

75.94ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيهاجر طالل حمدان العازمى29911280061820635

82.46ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةهديل محمد عطا ياسر30007010180520639

80.26ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيهديل ملفى نحيطر العازمى30102200100320640

80.27ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيهنوف جدوع منديل العدوانى30101080056120641

80.95ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيهنوف مناور محسن العنزى30004230021720643

75.3ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيهيا فهد فالح بن جامع30009070048520644

79.32ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيهيا فهيد علي العازمي29911170078920645

81ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيهيا مبارك فالح العازمى30005190025720646

79.91ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيوديان الفى نحيطر العازمى30103090035920647

81.28ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيورود ظاهر محمد الصويان29912240076520648

77.96ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيوضحه براك مجبل العازمى30005250007920649

80.52ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيواليه نعير ناصر الهاجرى29701220153920651

85.38ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيياسمين خالد عبد الستار بندر29709040027720652

79.67ناجحاألدبيالمشتركة- أم القرى النموذجية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتيياسمين صالح جديع صعفاق العازمي30011160071620653

81.5ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةأمل عطيه جازع جوار30007170177320681

70.23ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةاريج عبيد ضاحى حمود30011160175120683

78.39ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةافنان مسفر عامر خميس30008050135120685

70.63ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصعراقيبسمه فيصل وبدان السعدون29911050151820687

95.09ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةبشاير نايف خضر راهى30006260191420688

72.11ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةحوارء محمد شناوه عجيل30004150205220690

74.28ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةحوراء ثجيل جابر عبد هللا30009030192720691

76.54ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةحوراء طراد كريم حسين30004150152720692

84.41ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةخواطر محمد حسين راشد30101230196920694

94.44ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريدنيا محمد مسعد عزام30005270032920695

78.8ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةروان حمدان حمود حمدان30012170141420696

76.69ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةروان سعدون راضى محمد30006260194920697

67.83ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةزهراء فهد عبد فالح30006090127820699

93.53ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةساره احمد موسى عبيد30005070153920700

93.53ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةساره جاسم دوحان غازى30003250190420701

95.26ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريساره حاتم حسن جاد الرب30007190112620702

70.93ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةسهام مالك مدلول الشمرى30006060181420704

74.62ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشقحه فرحان مهنا حربي الحسيني98820900032820705

73.98ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشوق طعمه ضاحى حمود30009110201420707

76.06ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشوق كامل كياد غانم98825900092820708

66.64ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةشيخه فالح سحاب مسعد الشمري98820900031620709

84.57ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةطيبه مزيد خلف العتيبي29805220102820710

82.01ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةطيف فالح حسن الشمري30008290195720712

88.96ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصارتيرياعايشه طرقى مهنا حربى30003060121520713

80.43ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةفاطمه عجيل جابر عبد هللا30001210144420715

81.04ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةفرح بدر حماد دريب30011010125320716

65.76ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريليلى وائل شامان الغضبان30102220122420717

91.12ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريمريم عمر عبدالعاطي العطار30008310029720718

77.99ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةمشاعل ناصر طخاخ شهد30102210173320719

93.86ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريميار سامى عبدالستار سليمان30007060021720724

70.02ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكويتينوره عوض فالح العنزي29911220012920725

86.58ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةهاجر سعد روضان شعبان30003070157420728

72.8ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةهال حوران نهابه العنزى30004210126920729

68.77ناجحاألدبيالمشتركة- مشاعل الجهراء االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصغير محدد الجنسيةهنوف عباس مدلول ناصر30003130170820730

88.68ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريآية احمد توفيق عبده30012290082920751

92.92ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريآية هللا سامى محمود احمد على30102130043120752

78.58ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيآيه عوني محمود العدم30101040165920753

70.12ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيأحالم رياض مصطفى عبدالجواد30101230105320754

81.65ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيابرار باسم عبدالرحيم عمر30004010236420755

79.58ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنياسراء احمد مسعود سعيد احمد30005140076220756

72.97ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصرياسماء خالد على الصباغ30004080132520757

65.07ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانياسيل محمد محسن القرن30101310108820758

84.39ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانيالليدى رزان عاطف عمر غياض30101100103220759

83.8ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريانجيل راضي نعيم عبد المالك اسعد29909010235920760

67.68ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصعراقيايمان وجدي عثمان عبدالمجيد29910240020720762

75.74ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانيايه هالل جعفر30011130194320763

68.34ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيبدور محمد فارس عبداللطيف29812150143920764

81.4ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريبسيمه محمد عبدالكريم الباشا30007230056820765

81.66ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيتيماء مهند ابراهيم الحاج30009230179520766

81.36ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيجنى خالد محمد على ابودامس30006260107620767

76.5ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانيجوانا محمد ناصر محمد نذير30012060025920768

93.93ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريجودى بشار كلعو30008170094220769

76.11ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيجودي عكرمة تيسير فضه30101010239220770

95.03ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريحبيبه عادل محمد سالم30001160171120771

91.1ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريحال خالد احمد كيكى30006060050420772

88.18ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانيحنين عبد الرحمن علي حجازي30102070108120773

79.53ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصايرانحوراء عادل عبادي30102030098220774

69.82ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانيداليا حسين محمد حلفاوي30103170098120775

68.59ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيدانه اسحاق ابراهيم الدراس30009060034520776

65.86ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريدانه بشار عثمان قوتلي30006070060120777

87.6ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريدانه سامي حشمه30006030151220778

83.26ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريدانه هيسم غازي المحاميد30011020123820779

78.85ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريدعاء احمد عبد الحميد البحيري30012020068520780

83.62ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانيدالل طالب موسي ابوزيد30006230026520781

74.73ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيرؤى عدنان محمد عبد هللا30006140137120782

87.43ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريرؤى ممدوح عبدالرحمن احمد30004210179520783

79.08ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيرزان جميل ياسين حيدر30005010085620784

92.51ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيرنا هشام صالح سعاده30010010275420785



75.47ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيرنين حسام غالب السائح30103100076620786

75.25ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصفلسطينيرهف اسامه موسى اعليان30008240056220787

82.22ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيروان اسامه جميل الشحروري30011220023920788

83.06ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيروان سمير محمد المصري30011200044820789

69.7ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانيروى جمال احمد حيدر30003290141420790

77.41ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانيريم عماد حيدر هاشم30006230046820791

85.74ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريريم محمد السعيد بيومى متولى30009200222620792

76.05ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريريم مشهور احمد التدمري30010300062220793

95.19ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيريم وليد خالد المشهراوى30004060002120794

86.51ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانيريما حسن بعلبكي30006190007420795

80.65ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيزين نزار محمود المصري30103220063920796

97.27ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانيزينه محمد صبحي  ابو حويلي30010120072720797

77.68ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصكوسوفوساره   هوجا30009170182620798

87.99ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيساره سمير موسى الكتوت30009280129820799

85.06ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريساره محمد اسديه30011170131420800

68.13ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانيسالي طارق محمود الحسن30011270186920801

73.35ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريسلفيا ناجي حلمي يوسف30003150130420802

93.86ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريسمر ناجى االبراهيم30009050128320803

91.31ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيشفاء مصطفى يوسف مصطفى عفانة30012040019320804

71.99ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانيشمس طاهر عدنان عبد الحميد29910200114220805

86.34ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريشهد اسامه ماهر االتربي30006040066820806

79.76ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيشهد رشاد علي حماد30007140111320807

88.48ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريشهد محمد صالح الدين عبدالحكم30007250008420808

81.8ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانيغدير يوسف حبيب يوسف30011100082520809

83.3ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريفاطمه عبدالعدل محمدين خيرالدين29706010175120810

83.35ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريفرح مرزوق موفق منصور30101250080220811

79.32ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيفي محسن صبحى مصطفى30009180129620812

66.31ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيليان حسام صالح الكرمى30001010761520813

83.74ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيليان سفيان محمد عبهرى30008310148420814

95.07ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنيليان ماهر محمد تحسين قطروز30003110150320815

82.23ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريليانا محمد شادي غزول30005110123620816

90.68ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانيمارلين هارون محمد ماضى30010050015420817

95.19ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانيمايا معن عبد الرزاق المصرى30004150099720818

71.31ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريمرجانه أنور محمد حذيفه30007080005920819

83.37ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريمريم ايهاب يحيى علي30001300177920820

90.35ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريمريم فواز موسى بيطار30010040106820821

84.38ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريمنار زكريا حسن29910250196420822

86.8ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريمياس حسام عدنان الظفرى30004230051620823

86.81ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنينور احسان بدوي مسوده30008260101420824

71.28ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانينور حسين زاليا30011050076420825

71.57ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصاردنينور عبد الرحمن مراد نزال30010250009420826

72.01ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصرينوران احمد ابراهيم الحطاب30006060151520827

89.63ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصرينورهان حسن حسين علي30006050162920828

92.4ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصلبنانينورهان محمود مظهر معرباني30012070128720829

85.26ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريهاجر محمد محمد بيومي30001180177220830

82.49ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريهبه هللا رمضان النجار احمد30102030093120831

73.7ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريهال مجدى برهام ابوالوفا30010170082820832

89.64ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصسوريوضحه غانم خولى30002240087820833

71.89ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصريوعد محمد صالح ابراهيم30012150154320834

84.36ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصرييمنى مصطفى محمد صبيح ابراهيم30102010117420835

95.89ناجحاألدبيالمشتركة- االخالص االهلية الثانوية للبنات خاصالتعليم الخاصمصرييمني ايهاب سعد سعيد رواش30012100186420836

78.6ناجحاألدبيالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةكويتيأحمد محمد أحمد العجيل30005020056618251

81.27ناجحاألدبيالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةكويتيحبيب محمد جاسم الخياط30004170028618252

79.86ناجحاألدبيالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةكويتيزبن ضيف هللا متعب المطيري30006200165218253

73.33ناجحاألدبيالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةكويتيسالم زامل هضيل العازمى29509090011718254

75.58ناجحاألدبيالمشتركة- الرجاء الثانوية للبنين حكــومىالتربية الخاصةكويتيمحمد نايف محمد الضليعى29909250068418255

83.97ناجحاألدبيالنور الثانوية للبنينحكــومىالتربية الخاصةكويتيحمود محمد مناور الحجيالن29903070043718281

80.64ناجحاألدبيالنور الثانوية للبنينحكــومىالتربية الخاصةكويتيسعود ناصر مرزوق الرشيدى29804140085718282

81.08ناجحاألدبيالنور الثانوية للبنينحكــومىالتربية الخاصةكويتيعبد العزيز حمد سعود العازمى29806170050718283

82.32ناجحاألدبيالنور الثانوية للبنينحكــومىالتربية الخاصةكويتيعبد المحسن محمد ضيدان المطيري29608060031818284

79.84ناجحاألدبيالنور الثانوية للبنينحكــومىالتربية الخاصةكويتيعلي مطلق محمد المرشاد29609210121718285

92.19ناجحاألدبيالنور الثانوية للبنينحكــومىالتربية الخاصةكويتيفيصل عبد هللا فالح العازمى29909080015718286

82.49ناجحاألدبيالنور الثانوية للبنينحكــومىالتربية الخاصةكويتيمحمد احمد طالب الحرز29806010167618287

86.02ناجحاألدبيالنور الثانوية للبنينحكــومىالتربية الخاصةكويتيمهند احمد عبد الرحمن الملحم29805140043918288

73.55ناجحاألدبياالمل و ـأهيل األمل الثانوية للبنين المشتركةحكــومىالتربية الخاصةسعودياسعد علي محسن المهري29906050137518311

72.47ناجحاألدبياالمل و ـأهيل األمل الثانوية للبنين المشتركةحكــومىالتربية الخاصةكويتيخالد نزال جدعان العنزى29901130103518312

71.46ناجحاألدبياالمل و ـأهيل األمل الثانوية للبنين المشتركةحكــومىالتربية الخاصةكويتيصالح رجعان مرزوق القعابى29706250023818313

70.14ناجحاألدبياالمل و ـأهيل األمل الثانوية للبنين المشتركةحكــومىالتربية الخاصةكويتيعبد الرحمن جمعان عبد هللا العتيبى29903130084918314

74.54ناجحاألدبياالمل و ـأهيل األمل الثانوية للبنين المشتركةحكــومىالتربية الخاصةلبنانيعبد الرحمن عمر الصمد29608020035718315

95.47ناجحاألدبيالمشتركة- الرجاء الثانوية للبناتحكــومىالتربية الخاصةسورياسراء محمد االحمد ابوعلى30008200159618341

87.88ناجحاألدبيالمشتركة- الرجاء الثانوية للبناتحكــومىالتربية الخاصةكويتيدانه سالم شديد فريج30008130139418342

77.75ناجحاألدبيالمشتركة- الرجاء الثانوية للبناتحكــومىالتربية الخاصةكويتيغال يوسف فهد الديحاني30002080049918343

96.16ناجحاألدبيالمشتركة- الرجاء الثانوية للبناتحكــومىالتربية الخاصةكويتيموضى عايد شامان الشمرى29905030067618345

85.72ناجحاألدبيالمشتركة- الرجاء الثانوية للبناتحكــومىالتربية الخاصةكويتيهنادى سعود عبد هللا الميع العازمى30001030139718346

70.83ناجحاألدبيالمشتركة- االمل وتأهيل االمل الثانوية بنات حكــومىالتربية الخاصةكويتيأمل على سنافى الشمرى29701240109818371

66.11ناجحاألدبيالمشتركة- االمل وتأهيل االمل الثانوية بنات حكــومىالتربية الخاصةغير محدد الجنسيةأمينه ثامر ملوح فريح29811120153918372

71.28ناجحاألدبيالمشتركة- االمل وتأهيل االمل الثانوية بنات حكــومىالتربية الخاصةكويتيساره شايع شريف الشمرى29510050073218375

73.24ناجحاألدبيالمشتركة- االمل وتأهيل االمل الثانوية بنات حكــومىالتربية الخاصةكويتيشهد مرزوق سلطان العتيبى29410230124918376

67.82ناجحاألدبيالمشتركة- االمل وتأهيل االمل الثانوية بنات حكــومىالتربية الخاصةغير محدد الجنسيةشهيده محسن عبد هللا بنيان الخالدي29512160165518377

67.89ناجحاألدبيالمشتركة- االمل وتأهيل االمل الثانوية بنات حكــومىالتربية الخاصةسعوديمنيره سعود رجاء المطيرى29602230037618379

67.03ناجحاألدبيالمشتركة- االمل وتأهيل االمل الثانوية بنات حكــومىالتربية الخاصةكويتيمها رجا جايز الهاجرى30007200099518381

94.62ناجحاألدبيالمشتركة- مدرسة النور الثانوية بناتحكــومىالتربية الخاصةسوريأسراء قاسم البريدي29710270081718401

89.26ناجحاألدبيالمشتركة- مدرسة النور الثانوية بناتحكــومىالتربية الخاصةكويتيسهام مرزوق دخيل العازمى29810130032218402

83.85ناجحاألدبيالمشتركة- مدرسة النور الثانوية بناتحكــومىالتربية الخاصةاردنيكريمان أحمد عدنان عريقات29802170076418403

82.48ناجحاألدبيالمشتركة- مدرسة النور الثانوية بناتحكــومىالتربية الخاصةكويتيمريم فالح محمد العجمى29910160026618404

98.46ناجحاألدبيالمشتركة- مدرسة النور الثانوية بناتحكــومىالتربية الخاصةكويتيوعد على سالم جدعان29908150061118405

79.97ناجحاألدبيمركز الرجاء الثانوي رجالمراكــزالتربية الخاصةاردنيأحمد حامد عبدالرحمن صالح29501110028620861

82.83ناجحاألدبيمركز الرجاء الثانوي رجالمراكــزالتربية الخاصةلبنانيبدر غسان منيف حمزه29407080130120862

73.63ناجحاألدبيمركز الرجاء الثانوي رجالمراكــزالتربية الخاصةكويتيثامر نجم عبد هللا العنزي29405190061120863

78.17ناجحاألدبيمركز الرجاء الثانوي رجالمراكــزالتربية الخاصةكويتيجمعه ربيع جمعه العميرى28408250001320864

79.7ناجحاألدبيمركز الرجاء الثانوي رجالمراكــزالتربية الخاصةكويتيعمر جزاء عامر المطيري29707220117820866

81.28ناجحاألدبيمركز الرجاء الثانوي رجالمراكــزالتربية الخاصةكويتيفهد سعدون مطلق الرشيدى29010150050420867

79.4ناجحاألدبيمركز الرجاء الثانوي رجالمراكــزالتربية الخاصةكويتيفيصل بدر ناصر المطيري30001160155120868

73.6ناجحاألدبيمركز الرجاء الثانوي رجالمراكــزالتربية الخاصةكويتيمشاري سلطان عجالن العنزي29305220045220869

79.6ناجحاألدبيمركز الرجاء الثانوي رجالمراكــزالتربية الخاصةسورييحيى محمد ذياب الجاسم29203130110220871



90.43ناجحاألدبيمركز الرجاء  الثانوي نساءمراكــزالتربية الخاصةكويتيزينب احمد هليل الظفيرى29606120162920891

86.58ناجحاألدبيمركز الرجاء  الثانوي نساءمراكــزالتربية الخاصةغير محدد الجنسيةسلوى حميد حبيب شاهر29101230028120892

82.2ناجحاألدبيمركز الرجاء  الثانوي نساءمراكــزالتربية الخاصةسعوديمرام علي نايف الظفيري29409190071220893

78.27ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتياحمد غانم احمد عبد الرحيم3000810009038672

67.65ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيبداي معزى بادى العتيبى3000102007998674

70.44ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيبدر حمد بداح العازمى3000413009448675

69.19ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيبندر حربى فالح الميع3010101007258676

77ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيبندر محمد سالم العرجانى3000203015428677

72.75ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيتركى سعد تركى العتيبى3010123008948678

81.74ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيجابر على جابر المرى3000602005358680

80.11ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيحسن ناصر حسن العجمى3000114009288681

67.66ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيحسين محمد أحمد مهدى3000605011278682

77.36ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيحمد احمد اسحق العامري2990404009998683

71.71ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيخالد خلف سعود العازمى3010114005788690

73.44ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيخالد محمد مبارك العازمى3001124006018694

65.33ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيخالد هاني خالد الغربللي3000303003088696

64.12ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيسعد محمد سعد العازمى3000813010448702

74.78ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيسلمان ثامر حمدان الشمرى3000626012288709

72.96ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيطالل فهد فارس الهاجري3010308008768713

69.77ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعايش سحيم فالح العازمى3000203006118714

70.59ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز عبد هللا سالم الهاجرى2990123013798719

72.96ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا بدر فيصل العازمى3001124000978725

79.05ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد الوهاب محمد ناصر العنزى3000829012528734

68.22ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبدهللا أيمن عبدهللا الطواش2991115009558736

75.99ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلى فالح فهيد العازمى2990330010258742

71.75ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلي عماد حسن الناصر3000521006228746

62.1ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعيسى جمال عبيد العنزى2990114014828750

67.12ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعيسى خالد عبد هللا الذياب2980425012898751

71.09ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفواز حسين مطر مشهدى3000530003088759

64.83ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفيصل قرينى مرزوق العازمى2990514002658761

71.66ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفيصل هادى مشعان العجمى3001120006838762

70.72ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمبارك سلطان مسفر العجمى3000904008618764

71.05ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمبارك فالح مبارك العازمي2990718008218765

67.11ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمبارك محمد مبارك حمد2990416003278766

67.43ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد خالد مبارك العازمى3000927001128770

66.42ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد فراج الهبى العازمى2990823008068774

70.81ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمسعود خالد مسعود المري2990913004028781

82.17ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمشارى مساعد عوض جارد المطيرى2990512012588783

88.28ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمشعل عادل مجبل المطيرى3000920015068786

69.79ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيملفي حمد ملفي العجمي2980325015418788

73.21ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتينايف طلق مبارك العازمى3010114010448798

73.77ناجحاألدبيطلحة بن عبيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتييوسف محمد سلطان العتيبي3001115013478804

70.93ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديصوماليأحمد محمود محمد شرى3000509014348831

70.58ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيخالد دهش سعد الدوسري3000103000288835

81.45ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيسلمان فهد مفرج المطيرى2990713006598838

71.67ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيصالح ماجد عبد الهادى العنزى3010106003758839

65.09ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيصالح محمد محسن المرى3000604010388840

70.47ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز جعفر عوض الهندال3000814001818842

76.37ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز سعود عبد هللا العتيبي3000511007948843

76.35ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد الكريم على حيدر عبد هللا2990217011988844

67.29ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا انور عوض العازمى3001123008898845

62.49ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا حماد حزام الصيفى3000119004398846

75.63ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديغير محدد الجنسيةعبد هللا سعد طعمه الشمرى3000408013418847

71.34ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد الهادى عبد الرحمن عبد الهادى العجمى2981114014268850

78.89ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديسعوديعبدالعزيز مبارك مناور الحربي3000422001288851

76.5ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلي حسين على مبارك3000123005318854

76.21ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفارس مبارك مغيران المطيرى2991213009228858

76.25ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفهد فالح حربي اللميع العجمي3000713003718859

94.15ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد زايد عجران العازمى3000105004418861

68.37ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديصوماليمحمد عبد القادر عمر يرى عبدى3000408009988863

68.22ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد عبد هللا منصور العجمي2981020006988864

75.82ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد علي سعد العنزي3000309012188865

79.62ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد مشعل عليان المطيرى3010217000728867

82.39ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديسعودينواف عيد عبيد الرشيدي3000719015218871

66.11ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبنينحكــومىاألحمديسعودييوسف طراد فياض الشمري3001224013688873

71.08ناجحاألدبيسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديمصريأحمد نصر امين المنزالوي3000622016118901

79.37ناجحاألدبيسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديسعوديعبدالرحمن عتيق فاروع العازمى3000918005848925

70.01ناجحاألدبيسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديسعوديعبدالعزيز سعود فالح الشريده3001230008068926

74.61ناجحاألدبيسالم المبارك الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتينايف ناصر تويم العجمي3010118010488934

65.89ناجحاألدبيهارون الرشيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز احمد مفلح العازمى3000621006778966

69.76ناجحاألدبيهارون الرشيد الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيماجد سلمان راشد العازمى3001028004258969

73.9ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيأحمد طارق عدنان محمد3001129002789001

74.51ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيابجاد حامد ابجاد العتيبي3000129006179002

75.18ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيابراهيم غازى مجهول عبد هللا3010102002839003

74.03ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتياحمد خالد عبد هللا الشطى3010312001789004

72.27ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيبدر سند محمد جرى العجمى3001017012069005

81.59ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيتركي خالد سعد القحطاني3000723004889006

83.67ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيحمد أيوب عبدهللا الكندري3000319008079008

71.48ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيحمد على عياش الرغيب3000623006289009

64.41ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيخالد احمد حنيف المطيري2990717006449010

70.71ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيخالد دخيل هللا فضاء السبيعى3000410000289011

75.29ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيخالد عبدهللا خلف المطيرى3000802010099012

72.93ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيسعد محمد سعد الدوسري3000612002119016

73.05ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيسعد محمد سعيد الخالدي2991016006029018

65.66ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيسعود جراح فيحان المطيرى3010202001649019

71.95ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيسلمان مساعد عزيز الرشيدى3000415011139021

74.88ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيسمهور محمد سمهور العجمى3000513006659022

67.89ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيسيف غازى مجهول عبد هللا2980822001659023

72.61ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيطالل عبيد سعود العتيبى3000206010949024

86.39ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد الرحمن جاسم محمد الفهاد3000326007939025

70.44ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد الرحمن خالد جابر العجمى3000107001959026

70.03ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز سعد سالم عنبر3000904002989028

87.23ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز سعود عبد العزيز المزيعل3000907002159029

68.48ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز مفلح عوض المطيرى3000116002769032

74.12ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا سعد سلطان رضا3001204012419034



74.96ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا ناصر منصور العجمى2991208004079037

69.22ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا وليد عبد هللا الوطيان2981107001259038

72ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديغير محدد الجنسيةعبد الوهاب احمد اسماعيل الراشد3000713015349039

78.35ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبدهللا سلمان عبدهللا الرومى3000905009699041

88.85ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبدالمحسن أنور خليل قمبر3000626001379042

67.09ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلي عبد الرحيم اسماعيل نقي عبد الرحيم3001006005349045

85.09ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعمر مطلق مرزوق المطيرى3000618011059046

69.09ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيفيصل فهد حزام القحطانى3001011009299052

75.78ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد عبيد مطلق المطيري3000626000229060

66.49ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد مهيل نهار المطيرى3001114009099062

66.9ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيموسى محمد يوسف فرس3000320004139064

72.24ناجحاألدبيسعيد بن عامر الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتييوسف حسن على مراد3000418005279067

72.62ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيأحمد عبد الرحمن مبارك النوبي3010204009679091

66.58ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيجاسم يعقوب يوسف البلوشى3001203002729093

80.28ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيجراح بجاد جازى المطيرى3000427007719094

71.98ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديغير محدد الجنسيةحسن احمد وبدان روضان3010228013779095

70.68ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيحسين سيف محمد العجمى3000620008879096

67.25ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيحمد أحمد جاسم الصفار3000227011529097

65.91ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيحمود ماجد حمد الشمالن3000407004959098

64.99ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيخالد عبيد محمد العجمى2980927012389100

87.51ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيخالد على عطا الفضلى3001214003479101

76.18ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيراشد فالح مبارك الفندى3000821005519102

95.39ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيصالح عبدالهادي عبدهللا الصقران3000718007559103

70.07ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيطامي عبد هللا حماد مرسل3000829010099104

81.25ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيطالل خالد حسين العنزى3001224004299105

71.99ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعامر عبدهللا عامر الهاجرى2971103004939106

70.33ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا سعود محمد العبيدى3010207011299108

66.46ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا متعب محمد الروضان3010213015229109

65.18ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديصوماليعبدهللا كمال الدين يوسف موسى محمد3000621013549110

74.54ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعمر عادل فالح العازمى3000522006079112

71.12ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعيسى يوسف مريشد الرشيدي3000621010639113

64.84ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفارس نواف فيحان العتيبى3000117008169114

68ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفهد صالح ابراهيم الفيلكاوي3000202010159115

89.8ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفواز خالد صالح الحاتم3000513010949116

69.2ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفيصل محمد دحيالن الحربى2990823005669117

92.62ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديمصريكامل اشرف عبدالرحمن زيدان2990917013459118

86.73ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمالك صالح سعود المجيبل3001118003639119

73.12ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد احمد محمد ابل2990823012519120

74.83ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد حامد حاجى الفيلكاوي3000505007379121

72.18ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمشارى بدر ذعار المطيرى2991124010279122

68.37ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيناصر محمد حسين بوزبر2991024008999123

75.25ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديغير محدد الجنسيةناصر هليل الزم فرحان3010123014679124

85.68ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديمصرينصرالدين عادل نصرالدين مبارك3000916016579125

66.73ناجحاألدبيهشام بن العاص الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتييوسف محمد عبدهللا الشمرى2971229002939127

65.74ناجحاألدبيالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيخالد حمدان نحيطر الجريد3000822008199152

71.59ناجحاألدبيالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيسالم فهيد ماجد الدمام3000724009729153

80.16ناجحاألدبيالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد الرحمن عبيد دهيسان العتيبى3000709010019154

68.9ناجحاألدبيالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد الرحمن على محمد العتيبى3010221010989155

68.02ناجحاألدبيالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبدهللا خالد جزا العتيبى2990203002969157

77.91ناجحاألدبيالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعمر عبد الرحمن سعود العجمى3001018007229158

76.18ناجحاألدبيالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفهد حمود نايف العتيبى3001119002689162

69.59ناجحاألدبيالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد عوض ناجم الهاجرى2991029015549164

72.05ناجحاألدبيالكندي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيناصر سعد مبارك بن بطين3000403001689165

83.97ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيابراهيم على فاضل الشمرى3000802007949192

82.76ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديمصرياحمد عمرو محمد صالح عبد الحميد3010123006839193

75.76ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيبندر على عبد هللا السهلى2980331001769194

67.94ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيتركى داله مشعل الشعالني3000705001879195

72.84ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيحمود فالح حمود العازمي3000615003619198

77.63ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيحمود هادي عبد هللا اللميع3010105007969199

69.69ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيراشد حجى بداح العازمى3001105010119200

82.78ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيسعد جعفر حمد العازمى2991223006179201

67.12ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيسعد سعود عبد العزيز القحطاني2991029012129202

66.09ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيسعد عايض عبد الهادى العجمى2990403009479203

61.96ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز سعود عبد العزيز القحطاني2991029012399206

67.27ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز طرجم ضبيب العازمى2990910006029207

74.19ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز مصطفى محمد حسن عبد الحسين3000316008479208

74.52ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا ارشيد سيف العازمى3000904012159209

77.97ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا حسين على العازمى2991224002049210

71.12ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا محمد هادى العجمى3001118013079211

68.41ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد الوهاب بدر يعقوب السيد الرفاعى2971115004469212

72.96ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبدهللا فيصل عبدهللا الحمادي2990917001159213

75.8ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبدهللا وليد علي أبل3000704003389214

69.09ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلى مانع عبد هللا العجمى3010111000149215

78.9ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلى ناصر محمد بو كبر3001116004769216

66.66ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلي عبد العزيز مصطفي شعبان3000904008299217

89.58ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعمر مشعل باين الحربى3000514009579218

62.67ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفالح فالح خالد العازمى2990314004449219

68.62ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفهد عبد هللا قنعص العازمي3001229003439220

69.21ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفهد الفى ناصر المطيرى3000709008349221

72.76ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفهيد سعد سلمان الهاجرى3000815002979222

71.37ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفيصل زعل عبد المحسن العصيمى3010218001299223

65.25ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمبارك فهد ناصر الهاجرى3001003002329224

78.7ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد الحميدى بدر السبيعى3010215010579225

76.58ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد جاسم محمد العازمى2990807006899226

68.23ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد جاسم محمد مجبل العازمى3000821009149227

82.71ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد راشد فالح الهاجرى2990623010789228

65.85ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد على عباس على3000314015499229

83.35ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد فالح حمد النفيشان العازمي3000217000949231

70.05ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد مضحي سعود العازمي2991020003189232

72.09ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد ناصر سعد العازمى3001101000319233

68.24ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيناصر احمد نصار العازمى3001022000919236

71.26ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتينواف احمد فالح العازمى2981108001349239

75.45ناجحاألدبيعبدهللا االحمد الصباح الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيوليد مبارك سعد العساف3000614007669240

77.36ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيأحمد عادل مبارك الطواري العازمي3000908006629271

66.59ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيابراهيم على ابراهيم المرى3001204006289273



71.4ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيالوليد مدغش محمد الهاجرى3000525000369274

69.69ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيبدر عبد هللا سعود الخليفي العجمي3001107012839275

64.31ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيبدر مسفر حمد العجمي3001102013939276

70.3ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيجابر عبد الرحمن راشد المرى2990808001299279

66.91ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيحسين عساف حسين العجمى2980718005879281

63.29ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيحمدان ناصر راشد السهلى3001104008869282

75.09ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيحمود حمدان حمود الهاجرى2990429000149283

71.16ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيحمود مبارك محمد العازمى2990916010459284

67.79ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيخالد خويران فهد العجمى3000624014379285

69.66ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيخالد عايد مصبح العازمى2990520005039286

64.88ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيخالد محمد نافل العازمى3000415000579287

71.65ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيخالد ناصر ذعار العتيبى3000628013269288

64.49ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيخليفه مطلق صحن العازمى2990615006579289

77.09ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيراشد عبد هللا عبد الهادى العجمى3001214002759291

79.04ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيسالم ربيع عبد هللا الحضرم3000609007859292

73.26ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيسعد عبد هللا محمد العجمى3001008005959294

67.41ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيسعود شبيب حرمل العجمي3000223008699295

64.03ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيسلطان اشنان عبد الرحمن جردان3000615013489296

67.03ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيسلطان سراج محمد العجمى2990115008439297

86.24ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيسيد ناصر احمد سيد عبد هللا الرفاعى3000625013319301

72.6ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيصالح عبد الهادي ناصر الهاجري2991104012779302

76.57ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيصقر راجع صقر العازمى3000430006039303

66.03ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيظاهر ناشي ظاهر العازمي3000910004729306

67.94ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعامر ثامر حبيب الخالدى3001123007749307

82.99ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعايض فارس سعود الخليفى2991028006149308

83.95ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد الرحمن حمود محمد رومى2991126003179312

76.68ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد الرحمن سعد شنيف المطيرى3010223005999314

66.22ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد الرحمن هادى محسن العجمى2981109003899315

72.98ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز سعود حماد العجمى3000504001629317

79.84ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز على مبرد العازمى3000702000539318

76.72ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز فهد محمد العازمى3000729000619319

67.31ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا جمعه فهد العجمي2991226005999321

79.39ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا راشد سالم العازمى3001204003539322

75.28ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا زهير عبد الجبار سالم3000916001799323

74.02ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا سعد عاذى العتيبى2991229000739324

75.67ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا على عبد هللا فرحان2990822000399325

62ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا محسن نهار محمد على2991215004069326

67.38ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا مشعل عبد هللا الدوسرى3000904003789327

70.3ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا مشيط شبيب حماد3000712007929328

75.54ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد المحسن صالح راشد المرى3000730003649331

76.75ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد الهادى انور فهد الجفين2991111007759333

63.78ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبداللطيف صالح عمبر فرحان3000623006959336

64.94ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبدهللا ناصر سلطان العجمى2991120002159338

66.94ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلى مبارك مطلق الهاجرى3001127008589340

67.9ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلى متعب فرحان الديحانى3000111001759341

73.48ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلي جازع حجاب العجمي2991010012559342

69.65ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلي سالم ثقل الهاجري3001231003999343

68.72ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلي سعود علي العازمي3001118004199344

73.21ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلي فهد حلوان العازمي2990601010649346

64.35ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلي محمد علي العويدي3001025011189347

69.36ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلي منصور محمد العازمي3000314011439348

73.48ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعمر سالم محمد عماره العجمي3000310008419349

69.98ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعواد غانم عواد العازمى3000814007049350

65.96ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيعيد الفى عيد العازمى3000411005399351

75.17ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيفاضل عبد هللا فاضل العجمى3000819007769352

68.2ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديسعوديفالح صالح فالح العازمي3000915008059354

64.14ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيفهد ارشيد سريع العازمى2990328006859356

76.53ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيفهد عبد هللا خالد الوصيص3000710013399357

66.83ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيفهد نزال منور الرشيدى2990725012339358

71.42ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديسعوديفهيد مبارك فهيد البريكى2990406000859359

67.08ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيفواز ناصر خالد العنزى3000801010759360

77.36ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيفيصل شقران جسار السبيعى3000725001219361

67.43ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيفيصل منصور حمد المطيرى2990824003649364

70.4ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيمبارك على أحمد السماك3001127007359365

69.98ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحسن سالم على العجمى3000410002559366

63.87ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحسن صالح صقير الشقفى3010227001629367

70.14ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد جابر كامل العنزي3000904004829368

76.03ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد جاسم محمد العازمي3000615002069369

70.17ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد سالم محمد العازمى2981202001759371

72.62ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد مطلق مرزوق زاروط العازمي2990401002329375

69.67ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيمسفر عبد الرحمن بليه العجمى3000512006139379

71.24ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيمطلق حمود مهدى العازمى3000920003279382

69.54ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيمنيف جعفر عامر الهاجرى2990320008059383

75.61ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيناشي راشد ناشي العازمى3010216008139384

67ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيناصر محمد نايف العتيبى3001223003059386

68.76ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتينواف سعد ضيف هللا عويض عوض3001006011239387

66.94ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتينواف محمد عواد العازمى2990504009929388

70.63ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيهادي حمد هادي العجمي3000830006759389

70.12ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتيوليد طالل منور الرشيدي3000722013089390

67.78ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتييوسف احمد جمعان العازمى2990821009869391

66.1ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتييوسف احمد عبد الوهاب أبوفرسن3001118004279392

72.26ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتييوسف جمعان محمد العازمى2990218008319393

66.03ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتييوسف خالد منصور العازمي3000314006429394

71.31ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتييوسف سالم عشق العجمى3010219012459395

74.47ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتييوسف صباح مطلق العازمى3001213005069396

64.74ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتييوسف عيد صليهم العازمى2991111002819397

68.47ناجحاألدبيعمر بن الخطاب الثانوية  للبنينحكــومىاألحمديكويتييزيد نايف رفاعى القحطانى3000608008219398

80.77ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيأحمد عبد هللا داود الشمري3000620016799421

70.76ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتياحمد مبارك سعد العازمى2990610004769423

74.3ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيباسل مشرف محمد العنزى3000507010619425

77.85ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيبندر بدر فالح المطيرى3001107010729426

66.46ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيبندر فهد مرزوق العازمى3000310000329427

79.41ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيبندر نايف خلف الرشيدى3000421007689428

67.56ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيثالب جفين فالح الهاجرى2990618007219430

67.64ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديسعوديجابر راشد شالش العجمى2990715019449431



75.71ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيجاسم محمد مصيف العنزى3000919001559432

77.55ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيحمد هادى صفوق العازمى2980821007119435

74.28ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيحمد هانى حمد العنزى3001009002119436

74.04ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيخالد مصلح حمد العنزى2990505000889439

68.65ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديسعوديخالد مفرح خالد الرشيدي2991210002339440

77.24ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيزايد عدنان مبارك العازمى3010311006959441

72.97ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيسالم فهد محمد العجمى3000508003189442

79.28ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيسلطان جمال مبارك العجمى3000218000879447

75.18ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيسلمان عادل علي شهاب3010104003499450

78.85ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيصالح عادل خليل الجاركى3000606010649451

84.57ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيضاري يوسف عبد هللا العتيبى3001015005789452

74.04ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيطالل احمد عواد الفضلى2990127010499453

72.99ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيطالل متعب طالب العجمي3000702003369455

82.68ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد الرزاق ثامر عقله العالطى3000716001479457

79.53ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز نشمى سالم الفضلى2991019002859459

78.99ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا حسين عبد هللا العتيبى3010304005819460

72.96ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا خالد عايض العازمى3000308000629461

67.72ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبدهللا ناصر فالح العازمي3000329011079465

73.35ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلى خالد ذياب العازمى3000929006599466

76.09ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلى دغيم على العازمى2990825005099467

74.37ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعمر خالد قاضي العازمى3001008001149468

72.19ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيغصاب بدر غصاب الفضلى3010224008649471

76.27ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفهد صالح سالم العجمى2990610009439472

73.72ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديمصريمروان عصام عبدالحميد العزب البنا3010306013599480

74.71ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتينادر حسن عبد هللا العتيبى3010124007059484

76.01ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيناصر حسين على الهزاع3000507001659486

68.72ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيناصر عبد هللا حريفان الفضلى3000323009349487

70.88ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيناصر مبارك فالح العازمى3000308006369488

76.78ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديسعودينايف مصبح قبالن العازمي3010217011639490

63.79ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتييعقوب محمد خليل اليعقوب3000206002869491

72.97ناجحاألدبيالقرطبي الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتييوسف فهد عبيد العتيبي2991113012519492

73.87ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيإبراهيم سعد عبد هللا العجمي2990425014949521

75.35ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيابراهيم شاهر ابراهيم العنزى3001106007229522

71.33ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيابراهيم محمد عبد هللا منوه3000808004749523

73.8ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيابراهيم مسلم ابراهيم البطحاني2991209006869524

69.02ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتياحمد عبد هللا احمد الفيلكاوى2981229004589526

81.04ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديمصريباسم خالد احمد عباس3001221010319527

71.97ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيبدر محمد سعد حماده3010109005979528

67.78ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيبدر محمد متعب المطيرى3000414000219529

70.78ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيجلوى ناصر جلوى العازمي3001031008429531

74.99ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيحسن عبد هللا على العبد السالم2970920013689532

66.12ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيحسن محمود على شهاب3000708007379533

82.85ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيحسين باسم عبد الرسول دشتى3000524011779534

65.33ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيحمد حمود حسن العتيبي2991009005829535

75.11ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيحمد خالد عبداللطيف بندر2990325008939536

71.11ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيحمد محمد مجبل الماضي القعود3001120001739537

70.52ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيحيدر راضى حبيب العيوس2981106004829539

72.66ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيخالد سعود راشد العازمى3000406010329541

71.17ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيخالد عبد هللا سعد العجمى3000526000539542

74.67ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيخطاب انور موسى الشمرى2990922011669543

66.75ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيراشد محمد راشد العازمي2990222002729544

68.71ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيراشد ناصر راشد البربر3000804007619545

68.1ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيسالم محمد سالم الديحانى3000412000469546

70.65ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيسعود ابراهيم سعود السهلى3000817000379547

70.26ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيسعود خالد سعود العازمى3000509001089549

74.7ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيسعود راشد سعود العازمى3000317001869550

77.58ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيضارى نهار ضاوى العتيبى3000929003769554

64.31ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعايض سيف محمد العازمى2990307011229556

93.21ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديمصريعبد الرحمن أحمد عبد اللطيف يوسف3000508007489557

80.65ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد الرحمن ثامر موسى الشمرى3001026009929559

82.01ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديغير محدد الجنسيةعبد العزيز صالح عناد الشمري3000528013069561

72.47ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز عبد هللا احمد الجاسم3010127010499562

66.5ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز ماجد محمد الدالمه3001027005129563

74.4ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز محمد تركى المطيرى3000303000259565

83.42ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد القادر وليد محمد الكندرى3010202004399566

77.15ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا احمد عبد هللا المطيري3000424008169567

83.01ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعبد هللا خالد عبد هللا شبيكان3000923013579569

66.98ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديعراقيعلى خالد خلف العلوان3010125002129574

66.82ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلي عبد هللا علي علي3000912008539576

70.91ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلي محمد فالح المطيري3000212017469577

77.39ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعلي مرتضى حبيب معرفي3000324004849578

69.34ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيعمر خالد هليل الظفيرى2980901003599579

72.66ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفهد فالح غنيم العازمى2991026006399580

67.88ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفهيد سالم فهيد الهاجرى2990914005779581

74.28ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيفيصل مبارك مطلق السبيعى3001010005659582

76.89ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمبارك محمد مبارك الحقان3010126008119583

67.7ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد ابداح محمد الهاجري3000711007329585

63.02ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد عادل حمد العنزى3000309008569590

68.64ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيمشعل فراج خميس شريده3000320003339594

70.23ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتيوليد خالد محمد القحطانى3001004004529599

67.75ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتييعقوب يوسف نجم الشمرى3001003002679601

67.72ناجحاألدبيبالط الشهداء الثانوية للبنينحكــومىاألحمديكويتييوسف محمد مبارك الحقان3010126008039604

70.67ناجحاألدبيعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديكويتيالحسين جابر احمد البلوشى2980902001579631

73.13ناجحاألدبيعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديمصريامير هشام عبد اللطيف ابو المعاطى3000920020159632

66.8ناجحاألدبيعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديكويتيحسن جاسم علي الصباغه3000918004299633

78.84ناجحاألدبيعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديكويتيحسن محمد اسفنديار قاسم3010305003399634

75.61ناجحاألدبيعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديكويتيسليمان عبدهللا معتوق المعتوق3010217000489635

87.4ناجحاألدبيعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديكويتيعبد العزيز كريدى فهد السبيعى3000317000719636

76.84ناجحاألدبيعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديسوريعبدالرزاق عبدالعزيز النزال العنيزان2990505017779637

89.8ناجحاألدبيعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديمصريعبدهللا باسم شوقى عباس امين3000918007799638

70.87ناجحاألدبيعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديكويتيعلي صالح أحمد علي2990113016419639

64.42ناجحاألدبيعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديكويتيعمر على عمر العصيمى3000927014659640

86.92ناجحاألدبيعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديسعوديفراس محمد أحمد العنزي3000715002269641

90.59ناجحاألدبيعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديكويتيفهد عايض كليب العجمي3001001002499642

87.12ناجحاألدبيعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديكويتيمحمد احمد على العبيد3001028009439643



75.27ناجحاألدبيعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديغير محدد الجنسيةمحمد ناصر حمد صخي عذافه3010213015739645

88.45ناجحاألدبيعيسى عبدهللا الهولي  الثانوية بنينحكــومىاألحمديكويتيمشارى أحمد عبد هللا بدو3000902011929646

77.86ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيآيات محمد ناصر راشد3000614003529671

80.17ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأميره ناصر سالم العازمي3001028009279672

67.27ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديسعوديابتسام ناصر تركي المطيري3000904000959674

83.66ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالعنود سالم جهاد العازمي2990916013959676

88.8ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالعنود سالم علي المري3000202007419677

95.62ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالهنوف فواز حامد المطيري3001125011629678

83.08ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيامينه بدر حجاب جويعد3001122004829679

83.95ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيايمان ظافر مسعود العجمى3001024010619680

66.5ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيتهاني حمد ناصر العازمي3000104002489681

79.24ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحصه خالد عبدهللا العتيبي3000814003929682

65.31ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحصه سامي محمد الهولي2990308014499683

63.28ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحصه نصار فهد الحربى2990513004329684

71.92ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرثعا معدى فراج الهاجرى2971104010919689

81.07ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرجوى حسين عبد هللا الهاجرى3010203000939690

82.88ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرحمه جابر عويضه المري2970712013449691

86.73ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرزان مبارك سلطان المطيرى3001029008059692

66.88ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرفعه محمد سعيد الهاجرى2980515005879693

95.42ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرهف طالل محمد الجسار3000819003389694

82.35ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان حميدى عايض الرشيدي3001204002819695

86.21ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان صالح مطلق عميرة3010303001939696

66.51ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان موسى حسن دشتي2980102006259697

76.83ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم خالد محمد العازمي3000729004089700

65.02ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم سالم عبيد هللا العازمى3010109007499701

89.1ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم عبداللطيف العنزي3001014001049703

81.83ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم محسن جبرين العتيبى3000408007019704

78.7ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيزهره ناصر محمد حاجي حسن3010219012379705

66.83ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيسارا فايز عوض ملفى المطيرى3000429009849707

84.94ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيسلوى ربيح منصور العجمى3000131009539708

84.86ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيسناء عبد هللا بداح الهاجري3001114002559709

91.36ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشوق خالد خليل الفيلكاوي3000519001349712

97.49ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشوق محمد نزال العازمى2990209000489713

76.57ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعذوب نايف فارس المطيرى2991001005859716

86.85ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعهد عوض سعد العازمي3001102009219717

84.66ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغرسه عبد العزيز عبد هللا مرزوق العجمي3000316012179718

81.86ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغزالن مفرح زوير السبيعى3010209003049719

89.26ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغيوض فهد حسين العجمى3001015013789720

75.64ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفتون يوسف سعد سعود العتيبى3001117011119722

85.25ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم احمد خالد الهاجرى3001013001979723

71.03ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم سعيد مبارك العجمي2991004009599724

89.85ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم عبد هللا فارس سالم العجمي3000702000969725

74.84ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديسعوديمشاعل حسن حمد العجمي2981009008369726

75.78ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمعالي حمد عايض العازمي3001126008659727

79.51ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنار نادر حمدان العازمي3000721009539728

76.08ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنى عبد العزيز مرجى الرشيدى3000625008739729

79.49ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره محمد جاسم السهو3000916000219731

83.04ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره محمد فالح العازمي3000517007499732

79.93ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها ناصر عبد الكريم محسن المطيري3010129007269733

86.18ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمي صقر فيروز مال هللا3000415003569734

96.37ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيميثه على هادى الهاجرى3001220001939735

71.15ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينورا فايز عوض المطيري2981028011459737

70.62ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينورة حفيظ محمد العجمي3000430006389738

66.81ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينورة مسرع مسفر العجمي2991229003569739

76.2ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره سعود على شبيب العجمى3000409005699741

91.77ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره سعيد ابداح الهاجري3010221006429742

91.11ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره عباس سليمان العجمى3001116009359743

80.2ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديسعودينوره عبدهللا جزاء العتيبي3000606012839744

68.32ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره معدى فراج الهاجرى3000513013779745

64.83ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره هادى قبالن العجمى3000522018299746

98.29ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوف مساعد حسن العجمى3001229003359747

82.84ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهديل خالد زقم الظفيرى3010101009959750

71.5ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهديل محمد عبد هللا الحربي2991010016269751

86.03ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهال مسفر حشاش الدوسرى3001121003939752

79.97ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا ثامر فيصل الهاجري3010131001149753

79.06ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا مهدى ثميم العنزى3000103005389754

75.98ناجحاألدبيجمانة بنت الحسن الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا ناصر سعد الدوسرى2991210011999755

75.56ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأسماء منصور سعد راجح البوص2990702012969781

90.18ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأسيل حمد راشد علي العازمى3010121007029782

69.21ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأسيل دالى محمد مبارك الخمسان3000925010849783

65.64ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأمينه عايد ماطر مرزوق العازمي2990204001749784

93.5ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتياريج حمد شبيب حمود العازمى3000422000139785

66.92ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالجوهره محمل ضيف هللا منيع المطيرى3000809013479787

69.11ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالعنود راكان سلطان سلمان العجمى3000214009649788

74.67ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالعنود محمد راشد سيف الهاجرى2990521001419789

68.6ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيانوار جابر عيد مبرج العازمى3001029009879791

83.06ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيايمان مستور صباح عبيد العازمى3000722002929792

86.76ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيبدور مهدى عبد الرحمن محمد الهاجرى3010119005729794

65.39ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيبنا شلعان عبد الهادى راشد العجمى3000903001829796

64.62ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيترف كهف فيحان فالح المطيري3010119007839797

70.65ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيجمانه عيسى فرج عيد الشمرى3000413011469798

91.33ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيجمايل عارف مرضى ضاوي العازمى3001226002799799

70.32ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيجوزاء فهد زائد محمد العتيبي3010211009319800

69.01ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحصه فواز عجيل عياده الشمرى3000919008419801

81.12ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه حسين متعب غضيان المطيرى3000909002179803

68.02ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه منصور فرج شفلح العنزى3000403011449804

69.37ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه نبيل جمعه فرحان ياقوت3000314001919805

64.99ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدالل طارق هانى عبدهللا الضفيرى3000626002689807

75.47ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيديمه خليفه ناصر خلف العازمى3010109007739808

72.91ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيذهب منيف عمر حمدان العتيبي2990928013999809

70.12ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرفعه حمود محمد ناصر الهاجرى2990830005229810

69.61ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريانه ناصر عبد هللا ناصر العقيلى3010130001649811

73.46ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديسعوديريم شرار شوردى العتيبي3010212011779813

87.12ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم مبارك جويعد حسن العجمى3000618010769814

69.67ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم ناصر فهد ناصر العجمى3001126003719815



82.77ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره بدر شداد سعد العازمى3000809000459816

83.71ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره حسين محمد مصبح العازمى3001107006949817

73.08ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديسعوديساره حمود عبدهللا الحميدي العازمي3000619000589818

90.12ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره عبد هللا عيد مبرج العازمي3000523005289820

81.69ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره عوينان اذعار عمار العازمى3000908004439821

71.47ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره فالح على فالح العازمى3001020001299822

69.35ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره فهيد رشدان سيف الهاجرى3000803003069823

81.31ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره محمد ابراهيم عبدالعزيز بوحيي3000505006149824

76.43ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره ناصر محمد فهاد ابو حماده3010101015769825

93.1ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشروق مرزوق جدوع صقر العتيبي2991227018329826

69.13ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد راشد محمد فريح امريعيه العازمي3010301005389827

81.14ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد معزى فهد سعد العازمى3000408004889829

72.6ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشوق فهد عبد هللا سعد العبد هللا2991015007169830

76.4ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشيخه جهجاه سعد نهار العدوانى3000730013089831

67.9ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيضحى محمد خليفه علي الدواى3000510006389832

84.19ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيطيف عبد العزيز حمد عبدالعزيز الشيحه3000819002829833

85.61ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه خالد علي فاروس العازمي3000809008549834

79.74ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه عبد هللا فالح حمود العازمى3010219007019835

72.29ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه مبارك محمد فهيد العجمى3000503001539836

84.07ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغاليه جندل مناحى فالح العازمى3000912002559837

75.38ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغزوة ضيف هللا مرزوق صالح العتيبي3000324004179838

85.15ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغنيمه محمد دغيم محمد العازمى3010206001689839

87.56ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمة هادى مهل ذعار الهاجري3010120008599840

68.24ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه بين فالح بين العجمى3010103007869841

76.64ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه زبن عبد الهادى مطلق العتيبى3000424004379842

80.78ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه عبد هللا سالم مفرج الدوسرى3000711005219843

64.98ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه عبد هللا صالح جهز العتيبى2991205012479844

63.24ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه عبدهللا سالمه يالوس العنزى3000224010969845

86.18ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه عبدالمحسن ربيع حسين العجمي3000820004629846

70.65ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه فهد سعود فالح العازمى3000502004869847

82.88ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه محسن كروز سالم العجمى3010131005799848

78.05ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه ناصر عبدهللا فالح العجمى3001008011769849

93.71ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفجر عبد هللا نايف بين العتيبى3000526008039850

79.42ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفجر مخلد فراج محمد الكفيدى3001209008419851

87.43ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفرح عبد هللا عيد مبرج العازمي3000523005019852

88.72ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفرح محمد زايد عامر العازمي3000610001729853

66.53ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفي سعد راشد الهاجرى3000501005579855

64.52ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيقويت مساعد بالل العبكل3000205011819856

83.1ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيلجين راشد محمد مبارك العازمي3010305002759857

71.2ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيلطيفه محمد سعد عمير الزعبى3000828005239858

83.28ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمرام محمد مرزوق ناصر العازمى3000911003699860

73.13ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمرام ناصر محمد تركي الهاجرى3010224000639861

74.94ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمروه محمد على سالم العجمى3010115013289862

85.96ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم جمال محمد العتيبى3000515004059863

71.44ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم صالح محسن غازي العتيبي3000315011019864

77.63ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم عبد هللا رصد عبدالهادي العجمى3000523007129865

95.23ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم عبد هللا محمد مجلعد العجمى3000629002529866

70.14ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم فالح ضيدان فالح السبيعى3000424012619867

78.74ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمشاعل مشعل براك مبارك الخالدى3000911007649869

82.94ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمضاوى مطلق ناصر خلف العازمى3001004004959871

63.55ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمضاوي راشد عبد هللا سعود العويهان العنزي3001217008419872

75.79ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنار فيصل محمد غازي العتيبي3001222011989874

82.03ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنال سامى مرزوق ناصر العازمى3000725002289875

84.02ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره فهيد محمد عويضه العجمى3000421001949877

70.7ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها محمد على حسن العجمى3001002001439878

73.56ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها ناصر محمد شبنان الدوسري3010215004929879

72.6ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينجالء علي راشد جنبان المرى3010313012439880

77.55ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينجالء عليان عبد هللا المطيرى2990901015919881

67.2ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينجود سعد فهد عيد العازمى3001107002489882

85.22ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينجود ضيدان متروك محسن العتيبي3010222000969883

78.1ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينجود نايف حسن مانع العجمى3000330001089884

82.82ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره سالم راشد فالح العجمي3000606011019886

86.85ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره ضيدان ظاهر متعب الشمرى3001227006329887

69.6ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره فهد عميد غازي الحربى3001121009759888

71.86ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره مبارك عامر حماد العجمى3010310001419889

88.9ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره محسن محمد عبيد عبيد3001011005669890

78.18ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوف ابراهيم صالح فالح العازمى3000115003049892

80ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوير حمدان ابراهيم عويض البطحانى3000330004829893

69.69ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر على طلق مطلق العتيبى2990708003019894

71.43ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر فهد كريدي فهد السبيعى2990124005539895

71.26ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر فهد نايف بين العتيبى3001214009889896

68.2ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر محمد سعود عبيد العنزى3010315000749897

84.52ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهديل ناصر سعد مطلق العازمى3001028012339898

86.19ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهنادى مساعد صغير سعد المطيرى3000503013169899

84.8ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهنوف فايز ذياب بداح المطيري3000420000549900

64.05ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا خالد حميان عبيد دخيل3000824002049901

80.98ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا غالى فالح العازمى3000601008259902

83.35ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوضحه سعد دواس عيد العازمى3000723000669904

75.51ناجحاألدبيالرقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوضحه مدعث خلف عليثه الدوسري3000504004619905

94.61ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيأبرار مبارك حاجون العتيبى3000319002259932

88.07ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتياسيل فهد فالح الهاجرى3000909006129934

70.95ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيالطاف محمد سعيد الهاجرى3000629009819935

80.42ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيبدور غازى عايد الرشيدى3001211004089936

95.12ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيبدور فيصل عبد هللا العازمى3000407007199937

80.57ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيجميله متعب مطلق العتيبي3000621013389938

91.36ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيخديجه مرزوق محمد العازمي3010201004629939

86.84ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيدانه أحمد على بريوج3000916001369940

69.99ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيرغد احمد عليان العنزى2990228015029941

74.46ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيرهف يعقوب يوسف حسن2970627011019942

91.17ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيريم احمد سعد العازمى3010220006179943

84.39ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيريم خالد حسين المطيرى3000903006259944

65.43ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيساره خالد محمد الخضير3001024007989945

88.71ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيسندس احمد ناصر العتيبى3000611004489947

80.09ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيشهد سالم ابراهيم العتيبى3001228002979948

79.8ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيشوق عبد العزيز حسن الهاجري3000729012679949



85.27ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيضحى سالم سيار العنزي3000807011349950

78.53ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيعلياء مبارك باتع العتيبى3001004010099951

77.51ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيعهد بدر صالح المطيرى3010218008239952

75.92ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيغايه فهد غازي مهنا3000822001819953

96.16ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيغزوه محمد معيض العتيبي3000621006269954

73.44ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيغزيل فيصل عيد الغصاب3010124006179955

74.51ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيغصون سعود فايز العجمى3001225011749956

85.77ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيغصون عايد باتع العتيبي3000717000689957

89.74ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيفاطمه محسن محمد العازمى3001115009429958

73.06ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيفجر محمد علي الهاجري3000509006859959

82.92ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيفوزيه بدر ناصر الدوسرى3001125013739960

81.35ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيلمياء حمد سعد الهاجرى3001012009899962

82.93ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيلولوه محمد موسى الخشم3001120013369963

79.11ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيمريم بندر مزعل العتيبى3001013003149964

91.39ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيمريم سفر علوش العتيبى3000201005139965

70.07ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيمريم عطيه مبارك العازمي3000720009289966

81.43ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيملوك يوسف رسام العتيبى3000611006839967

70.08ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيمناير فيصل على العنزى3000509011789968

86.95ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيمنيره سعيد حضرم الحضرم3000214000679969

87.22ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيمنيره صاهود مطلق العتيبى3001218012129970

76.75ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيمها خالد فالح الهاجرى3001203001339971

69.01ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيمها ماجد عبد العزيز العتيبى3000613004159972

92.44ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيموضى عبد العزيز مبارك العازمى3000808004319974

78.22ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيموضي خالد علي الهاجري3000721007859975

80.04ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتينبأ احمد مرجى المطيرى3001202007069976

83.77ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتينجود خالد راشد الحجيالن3000917001969977

83.4ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتينورا زايد طرقى العازمى3000626002419978

96.59ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتينورا محمد امريط الهاجرى3000518001259979

76.81ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتينوره بدر ناصر الهاجرى3000205005259980

82.84ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتينوره عبد اللطيف عايض العتيبى3001031007389981

63.88ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتينوره مترك جابر الهاجرى3000624010749982

80.16ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتينوف مسفر سعد الهاجرى3000923010319983

81.39ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيهاجر ناصر عبيد العنزى3010103007949984

80.48ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيهاجر نايف محمد القحطانى3001024009159985

76.89ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيهبه ناصر هزاع الفضلي3000518003369986

70.28ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيهديل جابر درعان العازمى3000918013689987

87.51ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيهديل فايز محمد العازمى3010207002579988

90.12ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيهال متعب عجاب شمروخ3010220000359989

64.74ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيهنوف بندر محمد الهزانى2991027008089990

87.36ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيوسام فالح محمد الفويضل الهاجرى3001123004089991

90.33ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيوضحه خالد حمد الخضير3001105006259992

71.06ناجحاألدبيلطيفه عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيوضحه محمد راجح عصفور الهاجري3001120006169993

85.23ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيآمنه صالح مرزوق العازمي30004090038210021

85.34ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيأريج مغلى حمود الرشيدى30004170009110022

79.87ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيأماني ياسر مجبل العازمى30010100017810023

85.91ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيأمل محمد راشد العجمى30008130038310024

68.08ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيأمل محمد نايف أبو خوصة العتيبى29908260059310025

71.58ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتياسيا غانم صادق الشمرى30008230061710026

69.59ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيالصافى سيف يوسف الشمرى29706150088510028

87.36ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيالهنوف خالد مبارك العجمى30006010010410029

81.8ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيايالف خليفه نزال العازمي30006290090610032

71.87ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيبتول عقيل احمد عطيه30006220117910033

88.93ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيبدريه ابداح عايض الهاجرى30009090051610034

81.31ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيبشاير مفرح شريده العازمى30011170066110035

74.98ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيتغريد محيل حجيل العتيبى30006180153510036

76.46ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيحنان عمار دعيرم العجمى29904030088310037

81.51ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيخزنه سعود ناصر الدوسرى30004220124310038

78.22ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيخلود ناصر عبد هللا مسفر عبد هللا30008090037910039

85.45ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه خالد مناحى العازمى30011040016510040

90.14ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه عبد هللا صالح المطيرى30102050068510041

64.79ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه عبد هللا محمد المطيرى30009030002710042

78.4ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه عزران سالم العازمى30102040089510043

66.46ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه متعب مطلق العازمي29901190100610044

76.9ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه ناصر فالح العازمى30010010086310045

80.9ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيديمه ناصر فالح العازمى30010010085510046

80.99ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديغير محدد الجنسيةرباب محمد خضير هندال30006150149510047

78.67ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيرهف شافى هادى العجمى30004270054410048

83.16ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان دايس على المرى30009040080210049

76.85ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان مبارك سعود السبيعى29908110055410050

81.84ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان مصبح مطلق العازمى30003250026610051

84.07ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديسعوديريم زنيفر محمد الدوسرى30002250031810053

90.88ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم سويحان مبارك الملعبي30006220073110054

73.94ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم غازى مطلق المطيرى30102250028310055

82.94ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم ناصر جمعان الحجيالن30009250010210056

80.26ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره حسين راشد المشهور30007200013510057

62.58ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره رشيد عبد هللا العازمى30002020105810058

73.7ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره شنار صويان الهاجرى30006150040910059

68.95ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره على مبارك العازمى29808180062810060

79.37ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره عمار دعيرم العجمى30004200100610061

83.29ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره فليح فالح العازمى30004270088610062

85.63ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره فهد راشد الهاجري30009300008910063

86.95ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره محمد غنام العازمى30008230064110065

83.68ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره مشعل سعد الخياط30012090075310066

76.83ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره منير محمد العازمى30006080022310067

83.1ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيسعده مشعل حشر العازمى30101110048710068

81.49ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد بندر مطلق المطيرى30103080107810069

70.94ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد تايه حمود الرشيدى30101150088610070

88.91ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد مبرك عايد العازمى30011190140410071

80.3ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد محمد على المرى30008200073710072

71.21ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد محمد مخلد المطيرى30101100110410073

84.83ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد نايف سعد الحضيرى30012250032310074

63.7ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشوق جلوى ثواب السبيعى29901220092210075

71.77ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشوق فهيد قبالن العازمى30012070002210076

87.54ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشيخه عبد هللا محمد العجمى30012150087410078

83.28ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشيخه على عبد الهادى سعد30003230114410079



74ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشيخه على فهيد العجمى30006210113510080

82.8ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيطيف موسى فرحان الرشيدى30012050070910082

69.47ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه شايع عبد الهادى الهاجرى30006050024710083

64.57ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيعاليه ناصر سبهان العيباني29911200107410084

79.27ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيعذارى نايف جظعان العازمى30101050011210085

91.34ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيعمشاء مخلد عبيد العتيبى30003270045210086

75.38ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيغدير بدر سالم العازمى30010270099310087

95.06ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه سالم رجعان الداهوم العازمي30005140028710088

59.26ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه عبد الرحمن سعد العجمي30010210094710089

83.14ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيفتون بندر حسن العنزي30011170026610092

67.56ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيفرح تايه حمود الرشيدى29811060046610094

69.79ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيفرح سريح محمد الهاجرى30103030051310095

90.14ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيفي الحميدى سعود العازمى30103040056510096

87.9ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيفي موسى عبد هللا العازمى30009190061410097

78.59ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيلولوه راشد هادى العجمى30012080077910098

70.55ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيلولوه فهد منيف العجمى30012040112910099

72.95ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيلولوه ناصر عبد المحسن الجاسم30009020162710100

79.83ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمرام عيد عايض العتيبى30101200078710101

90.36ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم حسن راشد الدوسرى30008060088610102

87.74ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم حمود سعد العازمى30012160093910103

87.42ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم عبدهللا خاتم العازمي30102040024610104

72.79ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم عقاب ناصر الميمونى30009220005410105

80.89ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم عكشان مسفر العجمى29805220110810106

78.98ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم فالح سالم العازمى30012280068410108

79.65ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم فيصل على العازمى30008050009210109

74.52ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمضاوي مبارك محمد الخمسان30009090001410111

77.74ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمالك عادل فالح المطيرى30011150005310113

91.78ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنار مطلق على سلطان30006020086910114

89.67ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنال مشعل عيد العازمي30101050080910115

67.72ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره ناصر صالح العجمى30003180004810116

86.48ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها خميس عوض العازمى30101120095510117

83.73ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها ناشى عايد العازمى30101300097310118

92.25ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمي مشعل مطلق العازمى30002010016910120

79.33ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره بدر الفي العازمي30010240018110121

63.41ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره حزمى ثواب السبيعى30101050082510122

89.95ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديسعودينوره عيد نايف العتيبى30005100172910123

74.09ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره فالح عباس العجمى30103050085710124

80.52ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره مسفر عبد هللا القحطاني30012060106710126

86.02ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتينوضه محمد سويد العتيبى30008290138310127

87.5ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر جابر سعد العازمى30004160058410128

86.31ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر عايض حنيف العتيبى30102010037410129

83.91ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر عبد الرحمن بركه الرشيدى30006260007310130

84.38ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيهديل محمد سعيدان العازمى30005140091410132

76.1ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيهديل محمد مسعود العجمى30007120111110133

63.73ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا تركى حنيف العتيبى30009110072110134

93.86ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا هايف سعد العازمى30005290050710135

75.94ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا وليد طاحوس محمد طاحوس30011210052910136

69.47ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيوجدان فهد محمد الدوسرى30012220069710137

79.85ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيوسميه سالم مقعد الدوسرى30102130117810138

72.17ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيوسميه فالح عباس العجمى30103050086510139

84.7ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيوسميه نهار محمد الهاجرى30008180081210140

80.04ناجحاألدبيالصباحية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيوضحه سعود سالم الشقان30007120105810141

78.57ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيآالء على حسين محمد30012280028910161

92.79ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأسماء نواف شجاع العتيبى30101070060810163

76.33ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأمجاد خالد نوار العتيبى30009230110310164

82.47ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيابتسام أحمد مفلح العازمي30010180021210165

85.19ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتياريام صالح رجعان العازمى30102060081110166

86.71ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيافراح سعود طلق العازمى30010310025210167

66.93ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيبشاير خلف محمد فالح29901170056210170

88.25ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيتهانى فالح مرزوق الحبينى30008050038310171

77.88ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحصه طارق مجبل العازمى30101180086210173

81.76ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحصه ناصر صنيتان الزعبى30008240097610174

84.19ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحنان رجا فالح العازمي30005100055810175

71.31ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه مرزوق عوض الحربى29903230010310176

86.95ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدعاء ماجد بانى الدوسرى30010230027910177

96.55ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيديمه ناهض فراج العجمي30010300113110178

75.42ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرزان ناجي على ناجي29811070006110179

88.74ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرهف حمود عتيج العازمى30003080051310180

77.31ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان محمد فالح السبيعي30006190107710182

93.74ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم فالح صانوت العازمى30005020117110183

72.02ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم فهد فراج العازمى30010230075410184

80.91ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريناد على سعد العازمى30102050023910185

81.34ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريهام عادل فالح العازمى29909130024210186

75.72ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيزينب سعد مطلق العازمى30007140024110187

85.44ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيسارا عبد الرحمن عبد هللا المبايعي30006100062310188

81.73ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره احمد غنام العازمى30011030031610189

72.31ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره سعد فالح العازمى30011260028310191

72.49ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره عبدالهادى عايد الهاجرى30005060142310192

68.08ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره فرحان شريده العازمى30103140015310193

93.48ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيسعاد فايز سعد العازمى30011040007710196

63.06ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيسلمى سعد حمد على29805150020210197

75.96ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيسميره فهد راشد العازمي30007290039510198

63.82ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشروق حمد سحمى الدوسرى30001130047610199

69.51ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد خلف خالد العازمى30101200026910200

82.09ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد سالم فهد سالم فهد30010170099110201

68.22ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد طالل فهد الملعبي30009280012110202

66.67ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد ناصر فالح الهاجرى30012310056710203

90.11ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشوق عادل خالد العازمى30004090103510204

87.53ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه براك مبارك العازمي30006170055810205

68.26ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه سعد الحميدى العازمى30006100055110206

71.48ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه محمد بريدان العازمى30012120039610208

88.58ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه مطلق فالح معتوق30007070008210209

77.73ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعهود فرحان ماضى العازمى30006180008110211

72.32ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغاليه فهيد فهد العازمي30008010074210212

75.09ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغدير سعد براك العازمى30011140120710213



87.53ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغدير فايز فهاد العازمى30101190100610214

82.83ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغزوا فالح مبارك العازمى30002020108210215

78.9ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه فالح صقير الشقفي30102020031610216

90.84ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفجر فالح فهد المطيرى30006190045310217

90.98ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفجر ماجد سويد الطريبيل30011300029810218

68.27ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفرح سلمان رجعان العازمى30101170041510219

72.93ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفي سعود عبد هللا المطيري30102090098810220

82.36ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيلطيفه مهدى مبارك العازمى29907180065310221

77.76ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيلمياء محمد حمد العجمى30004030049110222

66.29ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمثايل خالد مطلق العازمى30010260021210223

82.17ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم دعيج خليفه العازمى30012260008410224

77.59ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم دهيم فالح الهاجرى30103010026310225

62.4ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمشاعل فهد مبارك القحطاني30004250096410226

88.48ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمعالى محمد غنام العازمى30003250086410228

88.83ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنال مفرح حمد الدوسرى30101270060110229

83.74ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره احمد عيد العازمى30005240108910231

81.3ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره خالد زيد السهلى29812170033110232

69.97ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره محمد حمد الهاجرى30005060092210233

82.31ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها سعد فالح العجمى30009190054210234

78.01ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها فهد ناصر الدوسرى30007080014710235

76.2ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها هادى سعد العازمى30004080002310236

86.08ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيموضى خالد عبود سويلم العازمى30008140004210237

89.9ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيموضى غنيم عبد هللا الزعبى30103070045310238

71.72ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمي جالل رجعان العازمي30005100108310239

81.05ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينجود زياد ابراهيم جاسم30007150094710240

83.02ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره حجاج فهاد العازمى30004300021610241

88.88ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره حمد بريدان العازمى30008280051510242

63.21ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره حمدان ضبيب العتيبى30101130014710243

94ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره سعد عبد هللا راعي الملحا30003220029810244

67.69ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره مساعد فهد العازمى29810270019210245

84.92ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره معيض مطلق العازمى30008260056410246

90.73ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوف فهد جار هللا العجمى30009110149210247

81.8ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوف محمد فهد العجمى29912050038310248

98.47ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوير فاهد على معتقه30007280082910249

81.48ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر احمد حسين القحطانى30005130003210250

82.94ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر فيصل عبد هللا العازمى30003250090110251

84.45ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر مفرح ضويحى العازمي30006240116210252

78.74ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهديل حامد ضيف هللا العتيبى30008280018710253

75.74ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهله جدعان فهاد العازمى30005210040310254

74.91ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهنادي الفي صالح العازمي30007160061410255

74.65ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا حمود عبد هللا الهاجرى29903220111310257

81.26ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا عبد المحسن حزمى الدوسرى30007040046910258

80.81ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا منصور عبد العزيز الهاجرى30007120017810259

80.3ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوجدان غدفان ناصر العجمى30102170057410260

85.15ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوجدان فيصل حبيب العازمى30007290061910261

86.23ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوضحه مسفر سعود العجمى30011260031210262

89.4ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوضحه منيف عبيد الهاجرى30003190029210263

78.7ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوعد صويان عبد هللا الدوسرى29901310121310264

72.69ناجحاألدبيمعاذة الغفارية الثانوية الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوفاء فاصل منير القحطانى30003170039710265

73.76ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأشواق فايز عبد هللا الشمرى30001120017610291

73.28ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيابرار على حسين العجمى30101110083110292

84.71ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيافنان محمد نجم الشمرى30006100098110293

71.35ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالجازى مساعد محيسن الميمونى30002280120910294

66.5ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالعقيله زينب جاسم يوسف كريم29907040057810295

92.84ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيبتله الفى محمد العازمى30007090092210296

73.47ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيبشاير محمد نونان الرشيدى30012100004410297

83.79ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحصه جاسم محمد سلطان بن سلطان30004040208410298

78.97ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديمصريحنين يحيى لبيب عمار29912110099810299

93.9ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانا محمد عبد هللا المطيرى30103020045910300

91.65ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه مشعل سعيد العنزى30012200097810301

98.55ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدالل طارق عبد الخالق العوضى30009090053210302

93.58ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرهف نبيل عبدهللا الكندري30008150059610303

80.66ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره سطام ناصر القرينى30102020081810304

92.03ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره فهد ناصر العجمى30010150014810305

65.57ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساميه على مطر العازمى29906030064510306

82.98ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد عبد العزيز ناصر الشميم30010180020410307

89.03ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشوق سالم رجعان الجويسرى30012160080810308

90.62ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديغير محدد الجنسيةطيبه ايوب ثابت صالح30101070178210310

91.76ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغاده عبد المحسن فهد العجمى30003170068810311

80.11ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفجر فهد عبد هللا الدوسري30008310117710312

84.71ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمسك محمد عبد الرحمن العجمى30011240049210313

85.11ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديغير محدد الجنسيةمالك خالد عطيه براك30012090139310314

74.37ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديسعوديموضي احمد مبروك البيشي30001180190810315

88.11ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينجد محمد عبد هللا العتيبى30101070045610316

86.84ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره حسين سبيل العازمى30007130082210317

79.12ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديغير محدد الجنسيةنوره سعد عبد الوهاب العنزى30011230147810318

84.68ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره سليمان عايض الحربى30005200120210319

83.87ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره سيف ناصر الهاجرى30009160044310320

94.82ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره عبد هللا مبارك الدوسرى30006140032810321

92.83ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره عيد عبد هللا العازمى30008310013110322

70.96ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره محمد حمد العجمى30011290070210323

78.83ناجحاألدبيفاطمة بنت أسد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر محمد شنار الزعبى30010270026410325

89.61ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيالجادل عبدهللا محمد العجمي30008040003210351

72.22ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيامينه محمد عيد العجمى29907310056210352

79.28ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمدييمنيدانه عبدهللا قرين مبارك29906090066710354

65.43ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيدانه نواف منصور المناصير29703210051610355

83.55ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيدالل محسن نهار الخالدى30101050076110356

78.73ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيديما شهاب عبيد الشمري30012010003510357

91.57ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديمصريدينا ياسين مصطفى محمد30011300113510358

81.73ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيرتاج جمال راشد شتيل30009100092310359

60.62ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيريم سعود ذيب الهرشاني30002210054110361

68.98ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيريم علي يوسف ابو غيث30007280053810362

74.36ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيسلمى سعد فرحان العنزى30007240044610363

93.92ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديمصريشهد محمود حامد وادى30004040122510366

85.4ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيشوق بدر هادي العازمي30009040026310367



74.88ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيفاطمه جاسم محمد الحمادي30011110039110368

72.02ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيلولوه حمود محمد المطاوعه29903310011110370

76.77ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيمريم خالد علي الحمد الشطي29905200133810371

91.91ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيمريم راشد حميدي البركه30102170105910372

91.68ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديمصريمريم محمد السيد محمد يوسف30010010200910373

88.76ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديمصريمريم مصطفى عبد ربه على30007010141810374

71.62ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيمناهل محمد فالح الشبعان30102070114510375

78.57ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديسوريميس عمار ابو يزبك29909210162410376

94.3ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديمصرينداء عاطف عبدالمعطى سليمان داود30101060081810377

90ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتينوره عبد هللا حسين العجمى30005180069410378

73.94ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيهاجر بدر سالم السويلم30009210054710379

98.38ناجحاألدبيالمشتركة - انيسة بنت خبيب االنصارية الثانوية للبنات حكــومىاألحمديمصريهاجر هشام محمد حسن محرم30102170050710380

85.75ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأسماء بدر محمد مهنا30007040065310401

74.44ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأسماء سعود مجبل العازمى30006250102410402

80.57ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأسماء محمد فالح العازمي30004280060910403

82.66ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأمل نايف غازى العتيبي30011070033610404

76.94ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيابتسام مبارك مطلق العازمى30007230028510405

71.33ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتياسماء احمد سعد الدوسري29811190085810406

72.05ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتياسماء خالد سعود العازمى30101100036310407

68.29ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتياسماء سعد جعيثن العازمى29904120041110409

87.52ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالبندرى سعود سيف العتيبى30012010083610410

60.46ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالبندرى مشعل صالح السهلى30102210107110411

78.17ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالبندرى نادر محمد الدوسرى30008310054510412

82.32ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالبندرى نايف مطلق العتيبى30102280043810413

91.77ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالجازى منصور شبيب العازمى30002170001910414

73.74ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالزهراء عباس مختار ابراهيم30007310040210415

84.73ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيامانى ماجد جابر العتيبى30008300020210416

83.24ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيانوار سعد راشد العازمى30012310016110418

89.71ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيانوار على رميض العازمى30103080074510419

91.09ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيبدور فهد فهاد العجمى30101260117910422

85.68ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيتهانى محمد شويمان العتيبى30009280117510423

84ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيجوري مبارك مبخوت العجمى30009190036610424

82.09ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحره طالل عصمان السهلى30012110061910425

80.21ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحسناء سعد على الحجيالن30008310001910426

85.57ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحمده ضيف هللا عتيق العازمى30009160082210427

86.82ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحنان أحمد محمد العازمي30008020102510428

85.81ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحنان مبارك قبالن العازمى30011210066810429

82.66ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه سعيد على نويعم30102010058510431

80.85ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه مرضى فالح شنيتير30101070044810432

89.6ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيديما خالد حبيب العازمى30004280038510433

72.69ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيديمه دليهى معجب الهاجري30007230038110434

85.83ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيديمه راشد رشيد العازمي30005140065810435

81.8ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيديمه نايف فالح العازمي30012080073610436

78.23ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيديمه هادى الفى العازمى30007150090410437

87.73ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرحاب حمدان سالم العازمي30005280129310438

80.83ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرسال حمد غريب العجمى30004070088210439

79.01ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرهف متعب فالح العازمى30012300086510440

84.87ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريان بدر ناصر العازمي30007260032510441

79.56ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم حميد خشان الخالدى29904060045610443

68.83ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم سعد نوار العتيبى30012120043310445

72.88ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم عبيد محمد العجمى29911190056110446

66.27ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم محمد سويد العازمى29906190109810447

69.02ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم هليل محمد الهليل العازمى29906150051810448

79.23ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره بدر على بريوج30003010133310449

64.84ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره حمد عثمان الحضرم30010040104110450

82.33ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره سعود رجعان العازمى30005070025310451

85.99ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره فايز راشد العازمى30007110008910452

92.97ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره مفلح منيخر العازمى30004100043110453

77.26ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره نايف حماد العازمى30004230090310454

68.98ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيسكينه حمزه عباس اسماعيل29910090080610455

75.18ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشريفه سعد خالد العازمى29907010094610456

80.55ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد راشد عطا هللا العازمى30101220033210457

79.08ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد سعد عوض الجويسري العازمي30009120008710458

90.27ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد الفى فالح العازمى30003190001410459

89.14ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشيخه عبد هللا تركى الهاجرى30005310055210460

90.53ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعاليه حمد سيف البليهى30004010034210461

63.91ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعاليه عايض ردعان العازمى30007160124610462

80.63ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديسعوديعاليه مسعود عنيزان العازمى30004290015910463

69.54ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعاليه مضحى شبيب العازمى30101260003710464

88.18ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعفاف مشعل مطلق العازمى30005280118910466

91.59ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعليا غازى عبد هللا العازمى30006220055510467

76.06ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعنود عطا هللا على المطيرى29912120094810468

74.76ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعيده على رجا الهاجرى30102100015610469

80.61ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعيده مشعل الفى العازمى30009200142610470

91.48ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغاليه حمد سيف البليهى30004010036910471

83.85ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغاليه شبيب حميد الخالوى30009220035310472

71.55ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغاليه مفلح رجا العازمي30102230079110473

65.43ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغزالن سعد علي العازمي30003160032910474

85.36ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغزالن فهد مرزوق عيد30004250076110475

66.74ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغزيل بنيه رجا العازمى29605090085410476

79.96ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغزيل وتيد هادي وتيد30008190093610477

90.56ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغال محمد عايض العجمي30012230158610478

75.86ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه حمود رجعان العازمى29908160140410479

78.34ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه راشد عوض الزنيف30006090026710480

67.8ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه على عيد الجرمان29607150053410481

89.92ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه فهاد قعيد العازمى30007020045910482

80.36ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفجر مبارك عوض القفيدي العازمي30009190022710484

67.74ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفوزيه صبيح محمد الوهيب29904010063810485

73.92ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفي سلمان سارى العازمى29906080112410486

77.75ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيلولوه حسين رشيد الضرباح30009030004310487

86.99ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمرام ناصر فالح العازمى30012120040910488

85.61ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم مبارك حميد العازمى30103140091110489

70.54ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم محمد سعود العازمى30011160101410490

87.92ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم منصور ناصر الهاجرى30102270065610491

78.77ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم ناصر زابن الرشيدى30001150157710492



71.45ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمضاوى عبد هللا فالح المتلقم30010310035910493

64.6ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمالك بدر حمد الخالدى29802140107810494

82.18ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنال محمد على العازمى30102050083710495

68.1ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره فهد محارب العازمى30102230076710497

91.38ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره مصبح على العازمى30008150033410498

77.43ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها عيد خلف العازمي29709150006910499

86.36ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها ناصر سالم العازمى30004020046610500

93.95ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره احمد عياد العازمى30009040072210503

90.4ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره جمعان سعد العازمى30006050085310504

78.92ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره حسين سلطان الدوسرى30012300057410505

70.97ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره سلطان مشعان العتيبى30101240103810506

69.41ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره عايد خلف العازمى30005200026910507

70.17ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره عباد راشد العازمي30101130128910508

86.32ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره عفاس عبد الهادي المري30010300019810509

66.21ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديقطرينوره على حمد المرى30012300146210510

84.24ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره نقا رجعان العازمى30101120034910512

81.85ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوف عبد هللا محمد العتيبي30102140055510513

80.98ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر سعد خالد العازمي30102020060710515

63.26ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر فيصل عقله العازمى30003140113510516

74.84ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر مسفر جابر العجمى30010070131910517

79.13ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهديل فهد ادليم العازمى30101240093210518

82.52ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهنوف محمد مناحى الدماك30010220057710519

86.38ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا راشد فليح العازمي30009010006810520

89.33ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا راشد هادي مبارك كميخ مشيرد العازمي30006210035110521

81.98ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا فالح عبد الهادى الحجيالن30007290054710522

70.51ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا فالح فالح العازمى30103130013610523

64.14ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوافية محمد عبد هللا العجمي29907290064810524

85.69ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوجدان عذبى مهدى العازمى30008290055910525

92.09ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوضحه خالد فالح العازمي30012200008910526

72.13ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوضحه ناصر عبيد مسند ركاد النومس29911120023110527

86.72ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوفاء محمد عبد هللا الذروه30103120122610528

88.08ناجحاألدبيعواطف خليفة العذبي الصباح الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيياسمين عذبى مبارك العازمى30009120026310529

92.14ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأنفال حامد حمود العازمى30007090045510551

78.5ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتياسراء عبد هللا فالح العازمى30009120053810552

68.41ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالدانه خالد ناصر العجمي30005170024710553

80.39ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالدانه صالح نايف العجمي30010060058510554

74.31ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه محمد ناصر فهد عبيد30009280110810556

87.74ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدالل جاسم أحمد الفيلكاوى30004140082210557

75.17ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدالل حمد شامان المطيرى30009180070110558

74.7ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيديمه محمد ناصر العجمي29901080132910559

87.75ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديمصريرؤى ابراهيم رمضان سالم30010140162510560

95.88ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديمصريرنا عادل حلمى عبدالصمد30006280074510561

79.57ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرهف سعد ابراهيم الفضلى30006280111510562

77.8ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان حمد على الزوير30011160067910563

93.89ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديمصريروان خليل ابراهيم سليمان30006070165510564

90.29ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديمصريروان محمد عبدالقادر قاسم30004090097210565

77.53ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم فهد سعد العجمى30101100141110566

85ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريما محمد عبد هللا العجمى30008200068110567

84.47ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديمصريشذا يسري رأفت قويدر30004170079610569

81.83ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشمايل مهنا محفوظ سعيد30006290133510570

93.19ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد شافى سعد القحطانى30003300038610571

89.66ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشوق حمود مبارك العازمى30012100070610572

78.34ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشيخه بدر فالح العازمى30009080045110573

90.12ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشيخه جاسم محمد العبيدلي30007160021910574

85.84ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديمصريضحي عالءالدين صالح الديب30003300152210575

88.41ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديسعوديطيف عبدالرحمن صلبي المطرفي29912060117610576

73.36ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعبير فهد عبد الرحمن حسن29901260104810577

96.8ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديمصريعلياء مسعد السيد يوسف30007130165710578

85.6ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعليه عوض ناجم الهاجرى30007220107610579

83.52ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمدييمنيعهود وليد ابوبكر النقاشى30004070053210580

72.63ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديليبيرياغاليه محسن الزم على30103110147910581

65.15ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه احمد مندنى غالم30006200097510582

69.06ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفرح خلف سعود العازمى30011100078810584

73.24ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيلولوه جاسم عبد هللا الخضر30005050029410585

66.59ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم طارق محمد القبندي30010290007110586

92.01ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديمصريمنه هللا احمد ماهر زكي30006280015510588

68.19ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنى ناصر عبد هللا العتيبى30003250121810589

69.77ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره صالح محمد المطوع30005110021710590

70.94ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها محمد ستار العنزى30011270052410592

92.37ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينافله محمد منيخر األصقه30007070011110593

82.22ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينها مشعان على العتيبى30003080044110594

99.09ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديمصرينوال احمد ابراهيم خليل30101090164510595

76.53ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينورا وليد خالد الخالدى30006290061510596

73.84ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره شبيب كيال حسون29910080026610598

70.52ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره عبيد محمد العجمى30008170064310599

82.38ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره على محمد الهاجرى30012300072610600

86.71ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره فالح خميس العجمي30004280089510601

67.86ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره فيصل عبدهللا السبيعي29911160131810602

75.48ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره محمد سالم العجمى30005140055110603

85.77ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره نايف مبارك الجميعه30011230013310604

70.52ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره نواف سعد حماده30009020014910605

73.66ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوف حسين محمد العجمى30009250066310606

89.08ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر صباح حمد العنزي30007170065810607

65.17ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهديل اهليل عوض الحربى30103140026810608

85ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهديل محمد فالح العجمى30010050101810609

81.28ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيورود على خالد الحوالي العازمي30007080058510610

83.28ناجحاألدبيأمة بنت خالد الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوصايف طالل صالح العتيبى30007270103810611

93.47ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيأبرار براك حسين العجمي30008100035610631

80.6ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيأسماء جزاع مطلق العتيبى30005250113510632

69.21ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيأمجاد فالح مرزوق الحبيني العازمي30006210074910634

84.41ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيأنهار فيصل شامان المطيرى29907240136310635

73.82ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتياسماء محمد رجا العازمى30011100010410636

88.33ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيانفال عبد المحسن مبارك العتيبى30004290094110637

72.46ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيحبيبه جابر محمد العجمى30005260084610638

82.8ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيحصه صالح سالم هجرس سالم30003260025910639



77.19ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيحصه غازى عبد هللا العصيمى30012140105910640

76.68ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيحور محمد عبد الرضا البلوشي30101270040910641

87.72ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيخلود عبدهللا محمد حسن محمد30008190115410642

75.84ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيدالل هادي فاضل العجمي29903210004810643

74.18ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيديمه سعود فهاد العازمى30011150092610644

78.43ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيديمه متعب نهار الهاجرى30009270133410645

74.2ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيديمه مناور فالح العازمى30004270002610646

88.12ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيرفعه فهد راشد العازمى30010260035110647

74.23ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيرهف مبارك ناصر العازمى30008290077810649

84.28ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيروان سلطان سالم العازمى30005280005510651

76.37ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيريم حربي مهدي العازمي30006110104510652

85.12ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيساره احمد عايض الرشيدى30010180068510653

90.8ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديمصريساره محمد عبدالمحسن الكومى30008250145110654

86.43ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديسعوديساره ناهس ناصر الحربي30004200024910655

89.79ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيسلوى راشد عجاج العازمى30012030020510656

86.66ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيسلوى سعد عيد العازمي30103110012610657

78.45ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيشهد جاسم محمد حسين30012140119810658

71.17ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيشهد رشيد سليم العنزى29909280119610659

86.34ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيشهد الفى حسن الحربى30011060048210661

93.03ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيشهد موسى مرزوق الملحم30011210076410662

85.72ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيشيخه غنيم سعود السحلول العازمي30008080074910663

79.79ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيشيماء دويهيس على الكريبانى30012260127110664

70.58ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيصبا زايد حربى الزيد30009180149910665

85.9ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيضحى فهد عايش الرشيدي30003300101210666

79.18ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديسعوديطيف براك عوبان الخالدى30002290183210667

81.84ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيعائشه ناشى محمد عنزه30005010127710669

69.44ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيعبير سفاح عبد هللا العازمى30008240034310670

68.02ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيعجايب راشد سعود العازمى29909120122810671

86.54ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيغرسه محمد خميس العجمى30009040084510672

82.02ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيفاطمه صالح سالم هجرس سالم30003260026710673

84.98ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيفي محمد سالم الدعيج29911140031310674

77.02ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيلولوه علي محمد الصالح30005200123710675

76.06ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيمنار فهد مجبل المطيري30012260100110678

79.05ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيمنال سعود خلف العامر30010230028710679

78.54ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيمناير سالم سمرى العازمي29911290069410680

72.63ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيمني زويد عايض الرشيدي30009060024910681

68.45ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيمنيره رجاء نصار العجمى29904040013910682

79.55ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيمي سعد دغيم العازمى30004280066810683

70.89ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتينجد طالل محسن الحربي30103060103310684

89.23ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتينجد الفي عبد هللا النومس30011250079210685

77.83ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتينجود مبارك ابراهيم العجمى30009180069910686

80.87ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتينور فؤاد سعود الشاهين30012020063410687

90.35ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتينوره حمد محمد العجمى30101270013410688

87.84ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيهاجر مبارك طرقى العتيبى30101120090410689

75.2ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيهاله خالد عامر العتيبى29908090081610690

83.85ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيهويا ضاري غنيم السحلول العازمي30008300028810691

94.53ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيهيا احمد حمد المصيريع30006300014110692

89.73ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيهيا مبارك فالح الملعبى30010210034910693

74.4ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيهيا معكام ناصر العجمى30103060061210694

90.63ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيوجدان فهد نصار العجمي30006030124810695

76.45ناجحاألدبيهديه الثانوية للبنات حكــومىاألحمديكويتيوسميه خالد نجيخان العجمى30101260038710696

85.1ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيأمل صالح محمد حزيم السهلى30008030066410721

84.33ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتياسماء خالد عيد محمد العجمى30103100005310722

90.23ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيالجوري مشعل سعود جالل السهلي30102120004310723

84.61ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيالبندرى فيصل فهد العويهان العنزي30007020071510724

97.22ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيتسنيم حسن عبد هللا محمد شريف العوضي30012050108210725

86.52ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيديما صالح صاهود دوالن المطيري30103060077810728

93.27ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيديما فهد سعد جالل السهلى30011230104810729

88.28ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيرزان محمد سلطان محمد العجمى30008080002810730

76.29ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان سليمان جويعد حمود الدوسرى30007260003410731

93.64ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم عبد هللا سلمان حنيف الهاجرى30008050015610732

75.37ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيريما حجاج مبارك حجاج العجمى30009080001310733

88.96ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره فيصل عبد هللا منير السهلى30102220014110734

91.57ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشاهه عبد هللا محمد فهد نفل30007240037410735

92.92ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشوق بدر محمد حامد المطيري30003280032210736

84.28ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشوق علي راشد رشدان المطيري30012020134610737

89.96ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشيخه بدر راشد حنيف سند30009190053410738

80.62ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيطيف فايز فراج عبد هللا فارس السبيعي30005030031310739

92.22ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيعبير سعود فالح عماش العجمى30101130112310740

88.2ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيغزالن نايف عبد المحسن حشان العجمى30010050067210741

78.11ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيغال طالل عويض ملفي المطيرى29911030024910742

68.1ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه مفلح فهيد براك العجمى29810100072510743

82.59ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيفرح خالد فهد موسى المحمد30101040096310744

86.17ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيفرح ضويحى فالح سويرى العجمى30103070019710745

82.56ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيلطيفه ساير عبد هللا خلف الحربى30004180121210746

88.69ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيليان سعد محمد فيحان البادي العتيبى30005210027810747

71.54ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمرام عبد الرحمن عبد العزيز مرداس العجمى30012080108510748

87.3ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمستوره صالح حصويل زيد العازمى30007130049410749

81.7ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمشاعل مبارك محمد شريان المطيرى30007010019110750

88.57ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره سالم فالح سالم العجمى30006170123510751

79.5ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره عبد الهادى مانع عبد الهادي العجمى30011170094410752

95.86ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره عصام فالح بجاد العجمى30102270048810753

94.59ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها محمد مطلق قبالن حمود العازمي29903160019810754

85.52ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتينجود فيصل عبد الرحمن ناصر العبودى30009300042510755

76.75ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره خالد عبد هللا مبارك العجمى30007210018710756

89.26ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره عبد هللا غانم منير السهلى30004110089710757

82.64ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره ناصر فالح ناصر الهاجرى30009230004710758

91.08ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديسعودينوف هاضل عوض هاضل العبيوي المطيري30010250084410759

92.59ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر خالد فالح صلف المطيرى30102080084810760

94.16ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر عبد الرحمن ناصر العجمي30008020098910761

82.67ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيهدى بنيان غايب تركي العصيمى30003110125510762

88.5ناجحاألدبيام العالء األنصارية الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيهند زايد سعيد سالم الهاجرى30008300031710763

87ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأريج محمد قبالن العازمى30003280085910792

81.37ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأسماء دمشق حمد العجمى30004050110310794

86.13ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأسماء سعد عبد هللا النومس30101180088910795



64.02ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديسعوديأماني مبارك شعوى المطيري30002140033110796

71.39ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأمل خالد فالح العازمى30005060043910797

77.73ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأنوار خالد مبارك الدوسري30009220028110798

86.46ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأنوار عادل حميد العازمي30004170032310799

78.81ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأنوار فالح مجبل العازمى30010230043910800

82.5ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأنوار محمد فهيد الهاجرى30011080042510802

82.23ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتياثير ضيدان عزيز المطيرى30010060048910804

72.41ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتياروى محمد حمود العجمى30102040050210805

88.94ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتياسماء سلمان طامى الهاجرى30008090016810806

78.3ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتياسماء طلق فالح العازمى29912270143710807

78.72ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتياسماء مبارك فالح العازمى30003180034710808

72.22ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتياسماء محمد على العجمى30008220083510809

89.34ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتياصايل محمد شالش العازمى30008230075610810

77.02ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديسعوديافنان مشاري شعوي المطيري30012200139910811

78.91ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالبندرى محسن سعيد المرى30011260006410813

84.89ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالبندري محمد عبد هللا العجمي30006020098110814

67.99ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالجازي سيف بطى العجمى30004090068110815

93.27ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالدانه خالد راشد الهاجرى30003170017810816

95.79ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالشيماء مانع محمد العجمى30102160018610818

78.15ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالطاف حمد عايض الرشيدى30011170082110819

83.48ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالعنود حسن عايض العجمى30102230042510820

69.01ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالعنود عبد الرحمن فراج العجمى30003040007710821

66.08ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالنورى بدر مرزوق العازمى29608180069610825

74.93ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتياميره مناحى سعد القحطانى30007020008810826

71.14ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيانوار فالح عبد الرحمن العبودى30005110110510827

87.53ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيانوار محمد جدعان العازمى30012310057510828

89.02ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيايمان احمد مطلق العازمى30011120085110829

82.37ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيايمان رفاعى مبارك العازمى30007130087310830

81.86ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيبدريه فالح راشد الهاجرى30102210037810832

67.35ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيبدور سالم مهدى العجمى30002090186310835

76.62ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيبدور على ذياب العجمى29907080008810836

79.99ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيبشاير حمد راشد المرى30007180126410837

58.41ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيبنا زايد الهبى العازمى30009280055110838

82.53ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيتهاني حمود راشد العجمي30002200104110839

72.49ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيجمعه مسفر حمد العجمي29708080108510840

78.48ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحنان محسن سالم العازمي30008170042410843

66.99ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحوراء علي كاظم الفضلي29906230037410844

79.12ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيخلود محمد سعد العازمي29709080013110847

86.61ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه خالد سالم العازمى30008180076710849

71.68ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه سعد فهيد العجمى30102010129710850

74.57ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه عجاب كميهان العازمي30005140112410851

75.61ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدالل عبد هللا بادى العتيبى30008140008510852

67.41ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدالل معجب بداح الدوسرى29807230114910853

86.46ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدالل منيف معاشى العنزى30009180062110854

71.03ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدالل ناصر مبارك العجمى30006070142810855

87.94ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيديمه حمود سلمان العازمي30006040038510856

81.18ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيديمه سيف معيض العبد هللا30012040057210857

81.97ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرفعه محمد عيد فالح30009120135410863

77.49ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرهف حمود فرزان القحطانى30004170061410864

68.29ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرهف خلف ردعان العازمى29911100106410865

73.84ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرهف فهد سيف الشامري30005180106410866

92.22ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديسعوديرهف مبارك فهيد العازمي30007170090610867

78.44ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرواسي قبالن هادى العجمى30005130057710868

77.39ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان حمد ضيدان الهاجرى30012020059710869

83.41ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان خالد مبارك العازمي30007060027610870

88.87ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان سعود سالم الهاجرى30102120023810871

93.87ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان عيد عوض العازمى30101140079710873

78.26ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان فالح براك العازمى30007150189410874

59.44ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديسعوديروان فهد غالى العازمى30008080227710875

88.99ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان محمد فالح ابو غنيج30102030007710877

76.72ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم احمد جمعان المرزوق30101280034610878

73.3ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم حميد سويلم العازمي30002120120110879

77ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم عبد هللا عبد الهادى المطيرى30006190069910880

72.22ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم فالح عبد الرحمن العبودى30005110112110881

63.36ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديغير محدد الجنسيةريم فالح قطيان عقيدى29905160114710882

90.27ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم مبارك فالح العازمى30103110048410883

81.64ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريمه عبد هللا حمود الطواري العازمي30006200126510884

66.8ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريمه عبد هللا عايد العازمى30103010067710885

83.93ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره سعود عيد العازمى30005290158510886

94.56ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره سيف خليفه العازمى30007200060210887

69.69ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره عبد هللا سعيد مهدى30005060098110888

76.45ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره عبدهللا خالد العازمى30009200033510889

78.55ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره عبدهللا محمد العجمي29908050026510890

75.47ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره فالح فالح العازمى30003070002910891

88.6ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره فالح عبدهللا فالح العازمي30011030125510892

73.23ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره فهد بطى الهاجرى30101180100510893

76.03ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره مبارك هادى الهاجرى30004120030210894

72.07ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره هزاع جمعان العتيبى30009160027510896

77.02ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيسلمى ختالن شايم العازمى30007200131410897

67.71ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيسلمى محمد خالد العدوانى29811120108810898

84.78ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشجون سعد نومان العازمي30007070044510899

71.68ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشمايل فارس عايد العنزى30012280088710901

63.67ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد ابراهيم نفاع الرشيدى29710190052610902

93.21ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد سالم غشام العازمي30101230024510903

80.07ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد عبد هللا محمد الصالح30005100048610904

70.61ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد منصور محمد المرى29911230028510905

70.15ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشوق عيسى فيصل المرى30012130077610909

82.04ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشوق مطلق مبارك العازمى30004090017110911

84.25ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشوق نهار سريع ناصر سريع30009020009310913

76.26ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشيخه مساعد مطلق العازمى30007040070910915

78.52ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشيماء جوير فهيد العجمى30007060053210916

72.11ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشيماء محمد دقالن العازمى30003300105510917

75.67ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيصيته مبارك فهيد العجمى29907100117310919

70.3ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيطيف احمد صالح المطيرى30101030013710923

88.66ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيطيف عبد الرزاق خلف العنزى30009240047810926



73.15ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيطيف ناصر مسدح العنزى29901080069210927

83.89ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه سالم قعم العازمى30010030002110928

91.55ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه عايض فهد القحطانى30012030104810929

75.78ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه عبدهللا محمد العازمي30007230024210930

75.5ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه مبارك رجعان الحبيني العازمي30005260002910932

90.98ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه مبارك هادي الهاجرى30009290034110933

84.67ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه محمد بادى العتيبى30012150086610934

78.79ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه محمد محجان العازمى30004040025710935

90.03ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه ناصر غازى الهاجرى30008280029110936

89.86ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعبير احمد اوقيان العازمى30009020041310937

75.4ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعبير عبد هللا سعد العازمى30011190110510938

73.95ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعبير محمد سعيد العجمي30011150083810939

69.14ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعجيبه سعد شبيب العازمى30003040149110940

88.67ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعفراء ناصر محمد الهاجرى30004290037810942

83.11ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعمشه سعيد حسن العجمى30006050096810943

68.37ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعنود ظافر عبيد العجمي29903280002810944

69.62ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغاده محمد فهد الدوسرى29805210123810945

80.82ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغاليه شيبان سعيد العجمي29912140033310946

86.3ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغدير محمد عبد هللا الهاجرى30009200080210948

80.95ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغزالن مبارك سالم العجمى30010040048710951

86.2ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغال سلطان عجمي المطيري30011120088610952

75.83ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه سلطان عبد العزيز العتيبى30005290057410955

89.55ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه فهد شجاع السبيعى30007300048710956

76.98ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه مسفر حمد العجمي30101100045110957

73.62ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه نصار خميس العجمى30012140050710958

63.35ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفجر عبد هللا مبارك الزيد29708040108110961

70.93ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفرح عامر مرزوق الدماج العازمى30002260021210962

74.7ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفرح ناصر محمد العازمى30002280114510963

77.85ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفوزيه حميد حراب العتيبى30007160003210964

83.04ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفى محمد قبالن العازمى30011070038710966

90.69ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفي براك اعقيل العازمي30008100067110967

82.68ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيلطيفه مهدى رماح القحطانى30009130112810971

75.27ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيلمياء فهيد حجرف العجمي30010040002210972

87.81ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيليلى سلطان فالح العميره30010260027110974

87.56ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمراحب سلمان عمير العازمى30001270059410975

81.81ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم احمد فهد العازمى30010240049910977

76.03ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم بدر ناصر المسعود30007130094510978

89.19ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم صالح سعود العازمى30009150026610980

79.78ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم فالح علي العازمي29909170021110981

74.27ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم فهد ارشيد العازمى30007250081810982

66.62ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم محمد حمد العجمى29711190059710983

77.02ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم محمد مرضى العازمى30101030124410984

92.52ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم مفلح حمود الرشيدي30101230025310985

75.68ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم نادر فهد العجمى30009130114410986

87.72ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم نواف سعيد العازمى30007070081610987

92.82ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمضاوى محمد جربوع ذياب30004040132110990

78.96ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمضاوي أحمد مصبح العازمي30101290013610991

69.76ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمضاوي فالح مناور العازمي30012070067110992

89.12ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمالك عادل على العازمى30007010077310995

85.53ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنار شبيب مرزوق معتقه30005110007310997

85ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنار فراج مرزوق العازمي30101250019110998

78.67ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنال محمد محمد العنزى30103050108311000

77.48ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمناير فالح دغمان العازمى30008160005211001

78.89ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنى فايز جاسم الشمري30011290075311002

79.58ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره ظافر عبيد العجمى30008250097711005

70.64ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره عبد هللا حمد العجمي30008020115611006

83.36ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره ناصر حمد العجمى29911020152311008

71.1ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره ناصر محمد العجمى30005270042511009

90.14ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيه عبد هللا فهيد العجمي30007110030211010

77.3ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها سعيد منصور الهاجرى30009260003111011

80.07ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها محمد ناصر الدوسرى30011250033811012

85.52ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديسعوديمها منير عيد الدوسري30007060188511014

77.69ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيموضى سالم مبارك اعويش30006080069611015

74.95ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيناديه نايف حميد العازمى29808120040311019

90.93ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينجد فارس هادي العجمي30009030091611021

90.59ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينجد مبارك جابر الهاجرى30007250067411022

81.37ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينجالء عبد هللا على المرى30006160028211023

72.76ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينجالء ناصر فراس العجمى29710260065611024

84.25ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينجود ناصر عيد العجمى30010020078411025

73.63ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينهيه محمد سالم العازمى30011130018211026

86.19ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينورا عادل حميد العازمي30004170031511029

75.3ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره بداح فهد العجمى30102160004711031

93.2ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره جار هللا على المرى30103150028511032

85.86ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره جمعان محمد داهوم30004220018711033

92.15ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره جمعان مصبح العازمى30003230008811034

75.26ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره خالد وبران المعتقه30011240077511035

72.57ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره راشد فالح العازمى29912210141511036

72.49ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره سالم حمد العجمي30010020028211037

70.39ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره فالح صالح العجمى30103050133111039

81.68ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديسعودينوره فهد وقيان الدوسري30001290142511040

62.18ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره فهيد عبد هللا العجمي30006180088211041

80.03ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره محمد على العجمى30101300076211043

83.16ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره مرضى مبارك العازمى30009120021211045

82.04ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره نايف سالم الهاجرى30002250013111046

75.72ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره يوسف فهد الجفين30003240065211047

80.66ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوف حجى سيف العازمى30101220031611048

72.01ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوف عايض شليويح دغيم30008190094411050

74.66ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوير نافل سعد العازمى30011140032711051

84.48ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينيره بليه مسفر العجمي30012270142411052

77.49ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر بدر سليمان العازمى30012270026111053

73.93ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديغير محدد الجنسيةهاجر حمدان قطيان عقيدى30002100116211054

71.81ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر ناصر محمد العازمي30009030050211056

85.95ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهديل صالح مروى العازمى30010240058711058

71.02ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهديل محمد زايد الهاجرى30101120087511059

72.79ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهنادى بدر راشد العازمى30102210034311062



70.18ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهنادى عبد هللا سعد العازمى30011190111311063

74.73ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا بدر ملحم الدوسرى30010140092111066

65.58ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا حمد محمد المرى30005300029511067

84.41ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا فهد عبد الرحمن العجمى30101270024911068

74.25ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا محمد ضيف هللا العازمى29911010041511069

85.64ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا مطلق فهيد العازمى30101220134311070

86.2ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا منصور فهيد العجمي30011290028611072

67.28ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيالء عبد هللا فالح الجميعه29910100169311073

72.58ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيود خالد مطلق العتيبى30101020102411074

77.09ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوضحه بدر مزعل الحربى30004190063211075

88.09ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوضحه راشد مبارك الهاجرى30012050011911076

89.05ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوضحه شافي مبارك العجمى30004240155211077

71.56ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوضحه مبارك سالم العجمى29902140163811079

69.33ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديسعوديوضحه محمد سعد الدوسرى30004290029811080

86.38ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوضحه ناصر صقر العتيبى29909280094311081

90.5ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوضحى محمد عبد الرحمن العجمي30007180004211082

82.31ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوفاء فهد غريب العجمى30005220147411084

82.98ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوفاء محمد فهد حمود علي29812130167211085

88.15ناجحاألدبيام الهيمان الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيياسمين جمال عايد العازمى30006130099211086

94.03ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيأرزاق على ناصر العازمى30011150104811111

79.76ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيأريج ناصر مبارك فالح الميع30012270084311112

83.86ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيأمل فهد جفين العازمى30010150113211114

64.89ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتياحالم عبد السالم ثميم العنزى29612020012511115

88.73ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتياسراء سند معدى العازمى30007140039911116

74.74ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتياسماء فالح عبد هللا العازمى30001230115511117

75.47ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيافراح عبد هللا يوسف طالب30008060024511119

81.82ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيالبندرى حمد هالل العنزى30012260038311120

82.67ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيالعنود حمد ناصر الهاجرى30003210005111121

96.21ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيانفال دعيج خلف الغريب30012020066911123

85.07ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتياوصاف عبد العزيز عوض الفضلى30007030030211124

90.29ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيجميله على حمد الصويلح30102240054911125

67.63ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيجواهر صالح رومي الفضلي30005170090911126

78.81ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيحسناء عبد هللا سلمان العازمى30009140112911127

82.02ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيحنان على مبارك العازمى30004290026311129

78.38ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيحنان فيحان مقذل العازمى29910030014911130

80.09ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيخديجه حمود قاضى العازمى30006270032211131

74.14ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيخزنه عبد هللا مناحى زبره29908120021311132

88.54ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيخلود سعود سعيد الهاجرى30102130114311133

90.45ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه أحمد فالح العازمي30101040015411134

96.06ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه سعد مبارك الهيلع30003310010911135

88.47ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيدالل بدر ابراهيم العتيبي30004200080411136

79.52ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيدالل منصور فضى الرشيدى30007110070811137

78.94ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيرغد غانم محمد هداب العازمي30010280026511138

85.99ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيرهف جابر محمد العازمي30004300028311139

79.28ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان سالم جابر المرى30010240105311141

77.57ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان علي هجاج العازمي30006100019911142

92.7ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيريان حامد مطلق العازمى30009040004411143

93.15ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم احمد سعد الميع30007290011711144

90.58ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم سالم فالح النامي30006120063311145

71.69ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم طالل قاضى العازمى30002040090311146

67.66ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم عايد سبيل العازمى30009290002611147

88.2ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم فايز رشدان الهمشى30012110019211148

92.3ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره راشد ناصر العازمى30009250043611149

83.2ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره طارق زياد العازمي30102160034611150

74.19ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره عادل سعود النامى30101150111711151

83.13ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره فايد فؤاد الرشيدي30005170092511153

88.28ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره مبارك ضبيب العازمي30004060031211154

92.46ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره محسن شبيب الميع30011110014811155

85.51ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره محمد رشيد حبيليص30011040006911156

89.02ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره محمد مطلق العتيبى30006180071911157

79.42ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشروق صقر عويد العازمى30007240001611159

75.96ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد طالل جهز المطيرى30101150049911160

87.44ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشوق مبارك عايض المطيرى30006140050411161

86.41ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشيخه عبد هللا حربي اللميع30102260090311162

93.72ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيشيخه محمد ناصر الهاجرى30010150027911163

87.69ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيطفله يوسف صقالن الشميالن30009020110911164

92.93ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيطيبه مانع ضيدان الشمرى30010030069711165

79.14ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيطيف فواز شاعى المطيرى30011030028711166

67.7ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه ماجد مجعد العازمى30009040139711167

87.39ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيعاليه سعود سعيد الهاجرى30102130115111169

82.99ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيعليا مبارك حمد العجمى30004180044711171

81.77ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيعنادل خضير سعدون المطيري30008160035111172

76.86ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيعهد ملفي جفينان العازمي30006280028611173

84.32ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه عادل ملفي العازمي30011100031511174

72.31ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه محمد طامى العازمى30004240031411175

64.41ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيفجر نهار سعد العجمى30010280143611176

86.9ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيفي ناصر مفرج الدوسرى30101030111311177

71.8ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيقماشه ناشر سعود العجمي29902190120211178

70.45ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيليلى نبيل ملحق العتيبى29909240004211179

83ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيلينه احمد مرزوق العازمى30008110073611180

71.44ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمرام طالل فهد العازمى30102060008811181

86.88ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمروه عبد الرحمن حسن العجمى29908080086611182

87.92ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم احمد فهد العازمى30010070119111183

84.42ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم ماجد سليمان العازمي30007240005911184

87.39ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم محمد جمعان العتيبى30102200111811185

89.84ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمعالى على عبيد الميع30007180089411186

69.95ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديسعوديمناير عايد سعد العازمى29805130072911187

79.05ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره صباح سيف الحريص30011270103311188

77.95ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره صالح فالح ماضي30011290099911189

80.81ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديسعودينجود مفرح سعد الدوسري30005120082411191

80.14ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتينوال حمد ناصر الهاجرى30003210007811193

73ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره انور علي العيبان30102010041111194

62.27ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره صالح شريد العيبانى29609010105311195

83.71ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره عبد العزيز عباس شويب30011160011811196

78.43ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره عبدهللا فهد الدوسرى30008050133511197



79.49ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتينوف بدر براك العازمى29709070109611198

87.27ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتينوير مفلح عيد العجرا30010250031811200

80.18ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيهديل احمد حمد العازمى30012090076111201

77.24ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيهديل بدر سالم الميع30010290051411202

84.51ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيهند على هايف العازمى30008060109611203

80.17ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا طارق زياد العازمى30102160033811204

83.75ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا عبد القادر عبد هللا العتيبى30005130075311205

87.77ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيوسميه احمد فالح العازمى30101130017111208

69.42ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيوسن ابداح فالح الدوسرى30006210068511209

84.39ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيوضحه بداح فرج الهاجرى30008240109811210

86.23ناجحاألدبيلبنى بنت الحارث الثانوية للبناتحكــومىاألحمديكويتيوضحه حمد محمد الهاجري30006020025211211

87.51ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأريج سلمان جعيثن الجوزانى30005090123111242

86.19ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأمل محمد عبد هللا الخنين العجمي30009160127811244

89.67ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأنوار محمد هادى العازمي30006130064211245

90.75ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيابتهال أحمد عيد الهرير30011130015811246

75.62ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيالعنود فالح حميد العجمى29910130064211248

86.67ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيامل ناصر عبد هللا العجمى30008110116511249

75.75ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيانفال هيف فهيد العجمى30008130055111250

89.34ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيايالف جمال خالد الحربان30010080063211252

92.61ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيبتول عباس حسين البلوشى30006030113311253

78.24ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيجمانه صالح عبد الرحمن العبودى29912120117411255

78.5ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيجمانه فاضل مرتضى البلوشى30006080051411256

86.9ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيجواهر بدر سالم العازمى30003250114611257

87.1ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيجواهر مفلح على العازمى30012270025311258

73.48ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحنان على مفلح العازمى29902160093611260

71.61ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحنان محمد حالف الحربى30009130014111261

81.03ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه حسين علي العليوي30007070019711263

82.59ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه زبن محمد العجمى30011010046111264

75.68ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه عبد هللا فهد العازمى30101160029711266

80.35ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدالل حسين فهد العجمى30103050009911267

77.92ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدالل فهد محمد الهاملى المطيرى30007300110511268

67.98ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيديما حمد طاحوس محمد طاحوس30008150028911270

89.15ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيديما خالد فليح الصواغ30008170033611272

70.48ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيديما محمد مسعود العجمي29909240103711273

76.96ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيديمه سعود سعد العازمى30004110008811274

85.55ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيديمه متعب عواض العازمى30101080036911275

77.94ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرتاج فيصل صنهات القحطانى30101170002811276

89.57ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرحمه محمد عبد هللا المرى30003180076911277

68.49ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرفعه عبد هللا جعيثن العبد هللا30102240082111278

81.89ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرناد سلمان حمود النويعم30009130081111279

74.53ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرهف حمدان حميد العازمي30010130103411280

84.59ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرهف فالح محمد السبيعى30005190030211281

91.53ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرهف مساعد سعود الحربى30101070039211282

87.26ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان جمال يعقوب محمد30008010127811283

87.99ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان جهز خالد العتيبي30004010087911284

90.17ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان خالد حمد العازمى30010210142111285

77.58ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيروان مطلق محماس مهينى30007150133311286

96.31ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم احمد زهيم العازمي30007190095911287

95.47ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم حمود سعود العازمى30008180001111288

96.91ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم خالد ناصر العازمى30007270074811289

90.47ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم عمر جامع العازمى30008020065511291

88.04ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم هادي عايض العازمي30009140068711294

71.73ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيزهيه مشعل زاهى العازمى29901170083711295

78.42ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره بدر خالد العازمى30005110115611297

96.73ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره حسين عبد هللا العجمى30011200085111298

67.59ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره حمود فالح السكران30009220102211299

77.49ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره سعدون سالم العازمي29801110016711300

85.94ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره سعود على السهلى30007250115911301

66.83ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره طالب سالم المرى29912100071911303

84.31ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره عبيد سعد العازمى30011190037211304

85.43ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره فرج قطوان العازمى30010210086711305

72.94ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره فالح عبدالرحمن العبودي30003260102411306

71.15ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره فيصل عوض العازمى29704200084211307

81.75ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره مسلم منصور العازمى30011090038911308

89.72ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيساره مشعل مياح المطيرى30005060057811309

71.08ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديغير محدد الجنسيةشروق زاهد زعل العنزى98825900210711311

76.99ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشعيع عيد عبيد المطيري29911030068711312

82.15ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد سفر هالل العتيبي30004300084911313

75.39ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد محمد سعيد الهاجرى30008280056611314

84.07ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشوق يوسف حمد العيد30012170109411316

89.07ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشيخه مفلح فهيد العجمى30007030032911318

93.1ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشيماء عادل خليفه العميره30011060104711319

78.58ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيصيته سعد محمد السهلى30003230025611320

90.3ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيطيف حمد عبدهللا الهاجرى30010200048711321

84.35ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيطيف يوسف حسن العتيبى30011210029711323

76.61ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشة سعود ناهض العتيبي30012140093711324

66.67ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه خالد فالح العازمى29904140070411325

91.47ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه نافل ناهض العجمى30005270072411327

82.33ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعائشه نواف سعد العازمى30004150028411328

94.03ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعذارى ملفى ماطر العازمى30009180013811329

77.65ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيعليا متعب عواض العازمى29903150077911330

83.41ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغاده حسن منصور العجمي30008090055511331

79.51ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغدير احمد مسلم سعد30005090104711332

79.41ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغدير سالم عبيد الشميالن30004220123511333

88.83ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغدير عبد هللا حزام السبيعي30012210098711334

81.14ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيغدير عويد محمد العازمي30005020050711335

79.37ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه احمد ناصر االسليم29705080137511338

85.88ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه خالد عبدالرضا مال هللا30103010013211339

78.38ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه دعيج ابداح الهاجرى30006110007711340

93.49ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه علي محسن العازمي30008110052511341

65.87ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه هايف نايف العازمي29812030038711342

80.66ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفجر محمد صالح العازمى30101300081811343

91.73ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفرح سعود عيد العازمى30102010092111344

84.59ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفي سعد محمد العازمى30011290030711346

77.19ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفي فهد هزاع العازمى30005150015711347



84.14ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيلطيفه مطلق محمد العتيبى30006200146811348

63.84ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيلولوه عبدهللا سالم الشامي30007260088611349

97.17ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمجد مبارك مسفر العجمى30007200038911350

88.26ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمرام احمد فهد الهيلع30101140025211351

79.05ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم سعود محمد العازمي30008200044611352

88.5ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم شايم مرضى الشمرى30101050021911353

68.17ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم فوزى ابراهيم رحيم29901220119111355

80.65ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم محمد مريزيق الرشيدى30008300039211357

76.83ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم مشعل فراج الحربي30004300026711358

76.93ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمضاوى مطلق كريم الفضلى30010300086811359

90.45ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمعالي سعود عليان المطيرى30008140017311360

77.15ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمالك ملفى نحيطر العازمى29904300016511361

79.01ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمناير محمد ناصر عبد هللا30008140092311362

88.22ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنى يوسف امين كمارا30009200135411363

80.29ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره حمود محمد السبيت30012120072411364

82.59ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها مبارك خميس العازمي30007250058611365

78.8ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها مبارك طرجم السهلى30006210047411366

82.42ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها مبارك فالح الدعيات30006030028811367

84.48ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها محمد سعد العجمى30008300007711368

91.09ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمها مسعود عبد هللا العجمى30008070038511369

77.3ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيموضى على هاجد المطيرى29910210090911370

90.45ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمي راشد خليفه الشحومي30007010085311371

89.54ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينجالء ظافر على مفرح30004220061111372

84.05ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينورا ضويحي على السهلي30008020015311373

72.75ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينورة منصور فالح سفر29908010102911374

72.64ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره جار هللا جابر مرزوق30001290079911375

75.57ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره خالد طامى العازمى30009280053511376

88.95ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره ضاوى مجبل العازمى30103070060511377

90.05ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره عبدهللا مبارك بداح30006080115411378

84.3ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره على فهيد الحيمر30004240073611379

71.03ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره محمد وسمى على30008160074911380

86.12ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره مطلق محمد الكفيدي30009190021911381

91.39ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوف جمال خليفه العميره30011170106611382

64.31ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهاجر بدر خليفه العازمى30009120009511383

78.03ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهبه حسين رجعان عميره30012180105211385

73.78ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهنا منصور سالم العجمى30012200095111386

63.78ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا طارق أحمد المنصور30102270031411387

92.77ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهيا عبد هللا شاجع العجمى30008100125211388

78.42ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوجدان فالح ضيدان السبيعي30001240080711389

74.24ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوصايف حسين محمد العجمى30008310040611390

86.64ناجحاألدبيالرتقة الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيوضحه عبد هللا ناصر العجمى30010190042411391

74.04ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيأسيل يوسف احمد الكندرى30003220086111411

66.18ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحصه فهيد مرزوق العازمى29904300067511413

76.25ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيحنان حمد عبد حمد الشمري30003090122611414

65.51ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيخزمه سعود سعيد العجمى29902230131311415

79.59ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه عبدهللا ناصر الكفيف30005180091811416

72.3ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه على عبد هللا االبراهيم30004120012611417

84.03ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه محمد فالح الهاجرى30101210067311418

90.53ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدانه مطلق سالم الجميعه30102280082511419

82.64ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدالل حمد مساعد الخميس30012120030211420

89.1ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيدالل محمد عبد هللا العجمي30011100014711421

72.87ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيرسمه محمد سعد الدوسرى29808190030311422

95.97ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديمصريروان خالد عثمان معوض30004190137911423

69.93ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديسعوديريانه خليل ساير الشمري30007210102411424

86.07ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم احمد عوض المطيرى30103110049211425

86.62ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيريم صقر راشد الجويسري30004180003311426

73.72ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشهد مطلق جاسر الفضلي30010290084811427

82.21ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشوق هادى محمد الهاجرى30009290119211428

82.88ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشيخه معجب عبيد العجمي30004030024811429

77.18ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيشيماء عبد هللا رمضان العنزي29912220077111430

74.73ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه حسين محمد مندنى محمد30011210005111431

85.72ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه صالح محمد العزران30102250085711432

82.7ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه على خالد دشتي30012010134511433

81.71ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفاطمه يونس عبد هللا الفارسى29903110016911434

82.05ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيفى فالح ماشع المطيرى30008210095711435

79.65ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيلجين بدر عطا الفضلى30010080004211436

71.93ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمريم سعد طه الشومان30010140095611437

84.26ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمشاعل خالد خالص الهاجرى30009060038811438

71.43ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمالك سعد بدر المطيرى30007190055311439

71.54ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنال سعود الفى الشحومى30009170022511440

82.21ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنال طارق حامد المير30006300075811441

71.63ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره محسن محمد العجمى29907010034811442

74.84ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيمنيره منصور مخلف العنزى30101300083411443

71.99ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديسوريميار عبدالمحسن العبود الخضر30007250132711444

70.71ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينشوى حمد بشيت على30006140126711445

75.72ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره جاسم محمد العتيبى30008210060711446

69.92ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتينوره عصام حربى العجمى30012290054611447

87.13ناجحاألدبيصفية بنت عبدالمطلب الثانوية  للبناتحكــومىاألحمديكويتيهال ناصر على جريب30005220131911448

69.3ناجحاألدبيمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيابراهيم مبارك عاتى الشمرى28112280104511475

80.4ناجحاألدبيمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتياحمد سلمان سيف الميع العازمي28310290123211478

67.11ناجحاألدبيمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيجابر عبد هللا عبد الكريم سراج26307130051511483

74.92ناجحاألدبيمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيحسين على احمد على29311080142511486

69.83ناجحاألدبيمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيخالد هجاج حليس هجاج سلطان29001070127111493

76.81ناجحاألدبيمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيسعد علي ربيح الرشيدي28806190144911500

70.92ناجحاألدبيمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيسعود على سعود الحربى29707310136311502

72.76ناجحاألدبيمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيسلطان سلمان صالح سلمان29902180057511503

84.94ناجحاألدبيمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيصالح عطا عبد الرضا سلمان28811090140311509

72.24ناجحاألدبيمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيعمر عادل مبارك الفريحان29808010068911523

74.08ناجحاألدبيمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيفهيد نهار فهد عقله الزعبي29001170008611532

74.18ناجحاألدبيمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيمحمد قبالن ناصر غربين29409140015211546

81.76ناجحاألدبيمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيمحمد منصور قاعد العتيبى29803230035211547

77.08ناجحاألدبيمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيمرزوق مبارك عويد الرشيدى29704280058311549

75.02ناجحاألدبيمركز هارون الرشيد الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيموسى محمد عبد هللا الكندرى28511040122911557

74.17ناجحاألدبيمركز عمر بن الخطاب الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيعبد هللا محمد حمد مشعل28701110023511591

72.17ناجحاألدبيمركز عمر بن الخطاب الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيغازي عجير مناور العتيبي28110240123911598



78.73ناجحاألدبيمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديكويتياحمد زيد محمد المطيرى29710040076511641

71.87ناجحاألدبيمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديكويتيبراك عبد المحسن عبد هللا نجم عبد هللا28703110072611642

64.41ناجحاألدبيمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديكويتيحامد محمد عبد هللا محمد28407300143111645

75.64ناجحاألدبيمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديكويتيحكيم صنيتان شباب العتيبي27708310120311647

68.92ناجحاألدبيمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديكويتيخالد فهد سعود عبد الهادي النجدي29007170054711648

68.31ناجحاألدبيمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديكويتيعادل محمد مبارك جوهر الشطي29410050037511660

88.08ناجحاألدبيمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديكويتيعبدالرحمن ناصر سليمان الحقان28706290096111665

77.52ناجحاألدبيمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديكويتيعثمان عبد الرزاق حسين العبد هللا29208160065311671

80.27ناجحاألدبيمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديمصريعزام مالك عبدالمبدي احمد27901020226411672

75.58ناجحاألدبيمركز سالم المبارك الثانوي رجال مراكــزاألحمديغير محدد الجنسيةماضي حميد حبيب شاهر28011240091311688

68.58ناجحاألدبيمركز هشام بن العاص الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيخالد  على  محمد النيبارى28805020106811735

77.89ناجحاألدبيمركز هشام بن العاص الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيخالد عبدهللا فهد شجاع العجمى29101180029211737

71.75ناجحاألدبيمركز هشام بن العاص الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيعبد هللا خالد عبد هللا الطراروه28411080055911745

70.99ناجحاألدبيمركز هشام بن العاص الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيمحمد جزا سحاب العتيبى27805010120111758

82.32ناجحاألدبيمركز هشام بن العاص الثانوي رجالمراكــزاألحمديكويتيمحمد غالب هليل المطيرى29803270079411759

75ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديعراقيآالء سالم محمد حسين حسن28706200089111792

73.33ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيأفراح نشمى عوض المطيرى29712030046211793

71ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتياحالم سعد عواد العنزي29704120043911794

68.14ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيالجازى سلطان سلمان العجمى26804110087311797

84.98ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيالجوهره راشد سيف الملعبى29201200065411799

89.83ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيالعنود سعد عوض الخضير28505060159411800

76.75ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيامل غازى ثامر صايل28605160054711803

73.85ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتياميره لفته جبر الظفيرى28510200130511804

78.39ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديسعوديبدور علي بخيت المري29910190115711805

73.04ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيتحرير على محمد الهزاع29102240041111807

69.33ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيتهانى فالح حمد العازمى28601040097911808

72.03ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيحسناء احمد صغير الحداد29107070006411810

87.83ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيحصه فاضل ادهيم شبيب الفاضل28910010017211812

94.33ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيحوريه عبد هللا عامر المطيري28401090091511814

81.83ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيخلود خضير سعدون كويعب المطيرى28808120137811816

68.75ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيدانه بدر ناصر العازمى29906200078511817

69.68ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيدعاء عادل محمود محمد29302010010711818

77.1ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيدالل طالل مبارك الميع29910130071411819

68.63ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيدالل هادى فالح امبيريك الرشيدى29109230037911820

70.43ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيديمه ناصر فهيد العازمى30001020082811821

73.31ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيرسمه محمد ضافر الدوسري29607280105611822

76.33ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيرفعه يوسف عاصى الميع28706200016211823

85.44ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيريم الفى مفلح السبيت العازمى28108030116411825

60.01ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديايرانزهراء عادل برهانى30004190085111826

84.81ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديسوريزهره صالح السالم28407140131911827

66.26ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيساره احسان نهار الشمرى29312060126711828

83.83ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيساره خلف عوض الرشيدى28908190186211829

74.14ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيساره عايش نجر العازمى29704100048811830

72.65ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيساره فواز عايض العازمى29706180058911833

79.5ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيشريفه رجا سلطان عبد الرحمن العتيبى28901270160511839

70.9ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيشهد محمد رفاعى العازمى29507160132211840

77.34ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيشوق محسن هباس العتيبي29509180106511842

79.97ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيشيخه مبارك مطلق مبارك فواز السبيعي29211220041811844

65.88ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيصيته مبارك ضيدان السهلى29612050082211845

73.42ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيضحيه شويمى سالم العازمى27702150056711846

78.25ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعائشه هادى فالح الرشيدى28304200115111848

83.33ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديسعوديعاليه اسعد خليفه العنزى28203060152611849

77.83ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعبير خالد عباس عبد العزيز البيجي الخالدي29212210001511850

75.75ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعنود خليف سمران العنزي27907090065411854

83.71ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعنود صنت عايض الرشيدى28501150091811855

73.5ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديسعوديغدير نايض خبنان الرشيدي29112010115911856

71.11ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيغزالن خالد علوش العازمي30003130031811857

75.21ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيفاطمه حمد صميعر العازمى28611210099311860

81.68ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيفاطمه سعد عبد هللا الكحالوي27912100152911861

83.33ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيفاطمه عبد الكريم ماضى العازمى28407120005811862

81.89ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيفاطمه عبيد علي ال فهاد28404020208511863

73.54ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيفى سعد محمد عبيد29408010007411867

82.88ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيلطيفه خالد عباس عبد الرحمن29601090013911868

90.17ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيلمياء عليان حالف الحربى28711230153811869

71.56ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمرام مشعل محيل العتيبي29501140117711870

93ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديغير محدد الجنسيةمريم حسن  عبد مناف على28510270067511872

91.67ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمريم خلف زيدان الرشيدى29011060069711873

77.67ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمريم عبيد ماجد الدوسري28209020131311875

69.1ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمريم فايز عبد هللا المطيرى29405030024311876

63.17ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديسعوديمريم فالح خليوى صنهات28510210089911877

81.91ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمريم ناصر غازى الدماك28301130118611879

62.78ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمشاعل نهار سعد العجمى29707240092711880

74.83ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديسعوديمالك عبدهللا متعب المطيرى29509030191511881

81.85ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمناير محمد عوض المطيرى29110070085911882

74.25ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمنيره متعب حمد الجش28210170208511884

75.15ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمها خالد علوش  العازمي29306250063511885

88.75ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمها عبد هللا حماد العجمى28309010174711886

74.18ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمها مفضى زامل الغضورى29308220043711887

72.46ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمي مبارك مرزوق مبارك29901090092511889

60.57ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديغير محدد الجنسيةنجاة عبد هللا سرحان خلف29903100171811891

83.33ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيندى سعود فالح النامى28607310147411892

87.58ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتينوف علي سعد علي الشمري28903210131611897

73.1ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتينوف محسن هندي العنزي29604040140211898

74.92ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتينوف ناصر طامى المطيرى28509010090311899

78.31ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيهدى صقر عياد المطيرى27609140081511903

83.5ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيهنادى احمد مرزوق العازمى28308040101711905

66.45ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيهنوف سالم مرزوق الحضيرى29003030118711907

77.62ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيوصايف سلطان نايف الديحانى29703200149711908

76.15ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيوضحه ماجد جار هللا المطيرى29202090073211909

87.14ناجحاألدبيمركز الصباحية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيوضحه محمد غالب المراغي29309150085311910

74.75ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيأمل عيد خليفه العازمي28610260008911935

71.08ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتياطالل شبيلى صحن فهد العنزى28112050155911937

74.67ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيامثال سيف سالم الغريب28701150074911940

62.75ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيامينه حسين فالح العازمى29009030105811943

77ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيانوار فالح حمد العازمي28612240047111944



68.62ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيانوار مطلق خالد العازمى29603120056111945

71.46ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيايمان خيرهللا بخيت عبدهللا العجمي29307280147411946

82.92ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيايمان مرضي فالح شنيتير28508250122111947

67.38ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيباسمه محمد مبرك مداد العازمي28201110105911948

79.52ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيجميلة مرجع عا يض اوقيان الجويسرى29002140017511952

85.42ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيجميله مبارك ناصر مبارك العازمى28710160161511953

77.62ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيجواهر مفلح ناصر العازمى29805060133511954

69.67ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيجواهر نفل سالم العجمى27912150085411955

80.35ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيجوزه عبد هللا محمد الهاجرى28304050120811956

69.5ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيحصة عبدهللا فالح المطيري28308160159811958

72.92ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيخلود بدر عبد هللا المطيري28708040136511960

64.32ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيخلود محمد مبرك العازمى28704020116611961

69.55ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيدالل عبدالقادر هزاع العجمى29206300098811963

86.64ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيرفيع مبارك فالح الذروه28207250107211966

90.34ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيرهف سعد شبيب سويرى عبدهللا العجمي29110220081511967

83.17ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيسارة نايف ادغام فرحان28809060022311973

79.85ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيساره سعود قاعد العتيبي28403220178711975

83.06ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيساره عيد محمد سيف براك29210290002311976

90.83ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيشعاع فالح ناصر الداهش28307160119911983

65.71ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيشيخه عبدهللا دغيم العدواني29104070044211986

77.06ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيشيماء جابر محمد جابر سعد29107260070211987

78.58ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيصيته كميخ فهيد مبارك العجمي28910090161511989

66.65ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيطيف ممدوح خالد الفيلكاوى29805180104811991

76.5ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعائشة متاعب متعب العازمي27310020093511992

70.62ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعائشه فالح سيف الملعبى29102150001511995

73.98ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعذارى مبارك صنيتان هادي العازمي29212110037111999

75.33ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيغدير ناصر مرزوق العازمى29309130024512003

64.25ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيفجر سعد ردن العتيبى29912280096112008

81.9ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيلطيفه مجرن محمد المطيرى28812070073612011

74.76ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيلطيفه هميجان سفر دغيليب العتيبى29208080113812012

79.58ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمريم سفاح عبد هللا الداهوم العازمي28908230111312015

78.75ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمريم مبارك صنيتان هادي العازمي28711260075712016

75.42ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمستورة حمود نمالن العازمي26410180036412017

70.4ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمشاعل علي عوض منهل العنزي29302270082712019

86.64ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمطره شامان دليم العازمي27703020079312021

81.33ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمعالي بعثان طامي حديد28707040095912023

79.37ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمالك جمال فيصل العتيبى29703100083912024

80.25ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمنال زماط راهي الفضلي28609130019412025

80.08ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمها مجبل محسن العازمي28403250114912028

63.99ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيموضى محمد عباد مكى29206180081812030

73.6ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديسعودينشوي مسلى محمد ال راكه29710190156112033

71.54ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتينوال سعيد حمد الهاجرى29708140033912034

83.42ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتينورة سالم عيد العازمي28311030155212036

69.17ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتينوره حمد سيف راشد الهاجري29005020052712037

83.32ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديسعودينوره سعد رجا شرعان الزعبى29105140110612038

63.29ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديسعودينوره صقر سيف العازمى29801060021512040

65.68ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتينوره عبد هللا خلف الحربي29603030076312042

77.92ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتينوف مبارك ناصر القحطانى28108260145112045

77.59ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيهاجر سالم بهيش سعد العازمى29303080025412046

79.63ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيهدفه فهيد حمد المري29307270028612047

92.5ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيهدوى محمد طرجم علي الهاجري29009030093612048

72.42ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيهدى حسن عبدهللا المنصوري27302210091112049

80.7ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيهدى عبد العزيز فرحان الحوطي28910200180512050

72.8ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيهدى هادى حصين العجمى29601070157812051

84.58ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيهيا حمود مفلح دخيل العازمي28808070043112054

80ناجحاألدبيمركز الرقة الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيوضحه حمود جهجاه مبارك المطيرى29006120150912059

67.14ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيأبرار مطلق مبارك العازمي29309170030212081

76.74ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيأسماء عبد هللا محمد العازمى29706130091212082

78.78ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيالجوهره مبارك تركي الهاجري27705290145112083

63.39ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيبدريه هادى قبالن العجمي29807290153112085

76.25ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديعراقيبدور صباح جابر شوكان28611270103512087

66.39ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيبشاير بدر فهد العتيبي29109230078212088

77.13ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيحصه محمد سعد السبيعي29706130144812091

64.17ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيحمسه سالم مسفر الدوسري29703310095612093

84.67ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيحنان رازن فهد العتيبى28601140187712095

78.27ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيدانه سالم دهيليس العازمى29412280038712097

66.23ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيدانه عامر مرزوق الدماج العازمي29605100123612098

85.33ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيدالل سلطان عوض العتيبي28412100128512100

80.6ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيديمه محمد سعد العجمي29411050119512101

77.95ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيرفعه عساف حسين العجمى29209270109712102

71.29ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيريم خالد حمود صعفاك29612310103412104

78.91ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديسعوديريم محمد غريب الرويلي29510050052112105

90.58ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيزينه مسفر على العجمى28501150131212106

91.25ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديسعوديسارة دغش عبدهللا الهاجري28405200171512107

70.9ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيسلمى عادى متلع الشرافاء27606280194312109

74.25ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيسلوى عيد مجحم العازمي28307040127512110

77.11ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعبير عيد فهيد العازمي28605210192612116

68.26ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعليا غانم ذياب العجمى29910230077512117

80.69ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعهود ناصر محمد العازمى29805210115812118

70.49ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيغدير فهد حلوان العازمي29602020010112119

66.6ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيفاطمة راشد سالم ركدان28609270058712122

68.8ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيفاطمه خالد عماش العازمى30002150111612124

80.66ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيفاطمه فهد محمد الدوسرى28107230106812126

70.91ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيفجر براك اعقيل العازمي29605010020812127

83.83ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمعالي جعفر يوسف القتالي27901013345712135

74.29ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديغير محدد الجنسيةمنار عبد هللا حمود حاجيه29603150127612137

76.81ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمنار عبد هللا عايض  الرشيدى29510040109912138

72.26ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمنى تركى االسمر رحيل28104250132512139

69.76ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتينجالء حمد خالص  الهاجري29704050146712144

79.58ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتينجالء على جمعان العرجان28301210131112145

74.15ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتينوره سالم حمدان العجمي29403040113512148

68.22ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديسعودينوره محسن مشعان العتيبى29811040052812152

69.89ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتينوره ناصر خميس العجمى29808310053712154

71.3ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتينوف مبارك محمد فالح29109250041812156

82.22ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديسعودينوف محمد مشعل العنزي29204190133912157



70.56ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيهدى محمد صقر العتيبي29511300156112159

71.92ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيهويا براك فهيد العازمى28209200191312162

65.19ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيهيا خالد عماش العازمى29806010105112163

71.06ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيود فيصل الهيلم العجمي29110270036912164

72.98ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيوسميه ناصر خالد العنزى29702040096812165

70ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيوضحه نجيب صالح الصالح28803160090112167

74.28ناجحاألدبيالمشترك- مركز ام الهيمان الثانوي نساءمراكــزاألحمديغير محدد الجنسيةوفاء فهد راشد عيسى29606180120212168

79.68ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديسعوديأمل فالح سلطان المطيري29112260124512191

74.07ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتياسرار مسفر حمد العجمي29501140095912194

77.54ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتياسيل عيد ساير الظفيرى29301240114512196

83.5ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيافراح عماش رجعان العازمى29103030062112197

78.22ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيالجازى فالح حمود الصواغ العازمي29206050020712198

92.25ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيالحمراء نافل سيف العجمي29107120072312199

88.09ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيالطاف صالح محمد فرحان29102280097612200

79.55ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيامانى هاشم محمد العنزى28707290041212202

78.96ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيامثال الفى سامر عبدهللا29211020024612203

84.67ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيامينه احمد عبد الرحمن الكندرى28303250096912204

73.46ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيايمان دغيليب تريحيب العتيبى29901110012912205

80.5ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيايمان مجبل راضى العازمى29008170064712206

76ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيايمان ناصر مطلق الغريب28410260014312207

80.68ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيبدحه جمعان حمدان العازمي29306160115112209

82.92ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيبدور زايد عبيد العنزى28105280073212212

81.42ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيبشاير عفاس عبد هللا العجمى27612030113912213

76.83ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيبشاير عوض عيد عوض28312310084812214

73.06ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيبشاير محمد خلف العازمي29906030026612215

78.42ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيتحرير على حيدر المحميد29101230051312217

82.33ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيجميله مصبح مبارك عيد28402220111812218

77.18ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيخديجه عبد هللا عليوي العتيبي29504050011512219

76.57ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيخديجه لهواق عبد هللا الفضلي28503040073612220

85.05ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيخلود حميد فالح العازمى28702270015612221

78.37ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيخلود مفلح هرماس العازمي29604060184212222

72.54ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيدالل محمد رميضى العازمى29901160069212224

85.58ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيرجعه محمد عتيج العازمى28610100115612225

76.52ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيرشا حجى محمد العازمى28406110151512226

71.04ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيرفعه راشد باتل العازمى29405100138412227

76.22ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيريم فالح محمد العازمى29801280068312228

76.99ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيساره سلمان نافع العازمى29901140043912229

79.1ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديسعوديسعده مبارك مزيد العازمى29109190047912232

69.89ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيسلمى مبارك على اعويش27208040027212233

71.24ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيسموه سعود محمد الدوسرى28310090206312234

77.06ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيشاهه ناصر ماضي القعود29408210045712235

90.33ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيشريفه عبد هللا سعد القديرى28606020106212236

79.75ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيشريفه محمد عتيج العازمى29109290028612237

74.39ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيشهد فهد سمير المطيري29410300119212240

66.65ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيشهد محمد فهد المرى29911210121912241

76.08ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيشيماء محمد عبدهللا العجمى29709120034912244

88.17ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيشيماء ناصر ضيدان الهاجرى28811030119212245

63.11ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيطفله فالح رجا العازمى27612120056712247

77.59ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعائشه صالح فالح العازمى29803290010412248

89.33ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعائشه عيسى عبدالقدوس شاه زاده28803280074512249

75ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعاليه حمد عبدهللا حجيالن العازمي29007030107712250

80.08ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعبير مبارك مزيد العازمى28907050020312253

91.42ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعبير منصور عبد العزيز الهاجرى28901080002812254

88.76ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعذارى ملحم محمد الدوسرى28611180008212255

78.25ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديسعوديعذاري ناصر سالم العازمي28711120714412257

65.32ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعفراء حمد غريب العجمى29201020071612258

77.02ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعنود على محمد العجمى28810200165912259

72.76ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيعواطف راضى مبارك العازمى28906220045412260

85.36ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيفاطمه حمود حمد  العجمى29008130067812267

88.58ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيفاطمه عباس كرم حسين28704170085612269

73.44ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديغير محدد الجنسيةفاطمه محمد مجبل شريف29704160099312270

66.01ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيفاطمه يوسف عبد الرحمن الفايز28610310118512271

63.52ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيفرح محمد فالح العازمى30001060084812273

63.58ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيلطيفه خرميط ناصر العازمى28303260128412274

69.84ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمرام بدر يحيى  العتال30008050057812277

90.83ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمرام مرزوق فالح الحبينى العازمى28303170119512278

84.32ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمريم حمود خالد دغيمان العازمي29211110019112279

80.54ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمريم عبدهللا محمد الخزي29403100002612281

79.42ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمريم عوض عيد زومان29010060008712282

80.47ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمستوره عبد هللا عواض العازمى27407250030112284

78.17ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمطره فراج مطر المطيرى26910290063412286

69.23ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمعالى ساير مرزوق الفقم28411230094512287

67.02ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمنال غايب سالم العازمى28203310112112288

81.83ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمنى فراج عبد هللا ادريس28406300140312289

77.6ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمنيره سعيد سلمان الهاجرى29008100081912292

74.58ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيمها سعود بانى العازمى28111010136712294

71.11ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتينورا نخيالن عبدالرحمن المطيرى28709150144112295

80.06ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتينوف حمود حمد العجمى29112150093612298

92.08ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتينوف شريده سعد العازمى28909300162612299

70.97ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيهدى يوسف ناصر الفريح28710150015212301

76.83ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيهال عيد مبارك العدواني28702050121712303

72.28ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيهنادى جمعان عشبان العازمى28606270059412304

79.98ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيهنادي جمعان عبد هللا العازمي27802250026412305

77.75ناجحاألدبيمركز أم العالء األنصارية الثانوي نساءمراكــزاألحمديكويتيوبريه سالم  مراد على28709210088512307

69.74ناجحاألدبيمدرسة األحمدي ثانوي منازل بناتمنــازلاألحمديكويتياحرار سعود جابر الفضلي29103030008212482

81.49ناجحاألدبيمدرسة األحمدي ثانوي منازل بناتمنــازلاألحمديكويتيحصه عبد هللا هذال العازمي29503310051912498

78.97ناجحاألدبيمدرسة األحمدي ثانوي منازل بناتمنــازلاألحمديكويتيربيعه بشيت سند العازمى28005260124512506

66.64ناجحاألدبيمدرسة األحمدي ثانوي منازل بناتمنــازلاألحمديكويتيشروق احمد سلطان الحمادي29012230063212522

80.94ناجحاألدبيمدرسة األحمدي ثانوي منازل بناتمنــازلاألحمدياردنيصباح محمد نهار قماج29110070139212524

68.02ناجحاألدبيمدرسة األحمدي ثانوي منازل بناتمنــازلاألحمديكويتيفاطمه عبدهللا أحمد حسن حيات28603300188212539


